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راتفگشیپ

تالوحت و زا  يرایسب  يایاوز  زونه  هدیدرگ ، رشتنم  ناریا  رـصاعم  خیرات  هرتسگ  رد  هک  ینوزفازور  ياهـشهوژپ  تاقیقحت و  مغر  هب 
دنمزاین نانچمه  دوجوم ، یخیرات  ألخ  ندش  هتشادرب  نایم  زا  ات  دیاش  و  تسا ؛ هدنام  هتخانشان  روشک  خیرات  زا  ههرب  نیا  ياهدادخر 

.میشاب نامز  رذگ 

دنچ ره  تسا  یـشالت  دوش ، یم  یـسایس  یخیرات و  ثحابم  نادنمقالع  میدـقت  گرزب » هابتـشا  زیخاتـسر ؛ بزح   » ناونع اب  هک  يرثا 
تموکح ینایاپ  ياهلاس  رد  ناریا  یعامتجا  یـسایس -  ثداوح  تالوحت و  زا  ییاه  هشوگ  یخیرات  یلیلحت -  یـسررب  يارب  كدنا ،

هیاپ رب  ات  تسا  هتفرگ  تروص  شالت  تیاهن  لاح ، نیا  اب  دشاب ، اطخ  زا  يراع  دناوت  یمن  رضاح  رثا  هکنیا  وگ  .يولهپ  اضردمحم 

رارق یسررب  هعلاطم و  دروم  راگزور  نآ  یخیرات  ياهدادخر  زا  ییاهشرب  نقتم  كرادم  دانسا و 

.دوش یسانشزاب  يواکزاب و  هتفرگ ،

.متـسه نویمیکح  لابقا  مناخ  راکرـس  مراکادـف  هتخیهرف و  رـسمه  نویدـم  سک  ره  زا  شیب  باتک  نیا  ییاـهن  نیودـت  قیقحت و  رد 
يرای هاگره  هک  منک  یمن  راکنا  تسا و  ریذـپان  فصو  قارغا ، نودـب  دـنا ، هدـش  لمحتم  شهوژپ  نیا  لوط  رد  ناشیا  هک  یتامحز 

يریذپان یگتسخ  ياهشالت  مامت  يارب  .دوبن  یشهوژپ  نینچ  ماجنا  يارای  ار  روطس  نیا  هدنـسیون  دوب ، یمن  ناشیا  هبئاش  یب  ياهیرگ 
ناشیا زا  هنامیمص  دنا  هتسب  راک  هب  باتک  نیا  يزاس  هدامآ  نیودت و  رد  هک 

.میامن یم  ینادردق  رکشت و 

باتک شهوژپ  فیلأت و  مایا  رد  هک  یـسایس » ياهـشهوژپ  تاعلاطم و  هسـسؤم   » ناراکردنا تسد  نالؤسم و  هیلک  زا  دـیاب  نینچمه ،
باتک هتسارآ  ینیچفورح  رطاخ  هب  ینایدق  الیل  مناخ  راکرس  زا  هژیو ، هب  دنا ، هدوب  هدنسیون  قوشم  هنامیمص  دوخ  ياهیرای  اب  رضاح ،

.منک يرازگساپس 

خیرات تاعلاطم  هسـسؤم  دانـسا  زکرم  هناخباتک و  یناسر  تامدـخ  رداک  نالوئـسم و  زا  هک  دراد  نآ  ياج  الاب ، ناگدربمان  رب  هوالع 
مناخ هانپ ، یلـضاف  ياقآ  یفیرـش ، اضرمالغ  ياقآ  هتالک ، نیـسح  ياقآ  یمیرک ، مناـخ  فوعـشم ، ياـقآ  اـصوصخ ، ناریا ، رـصاعم 

يدامع مناخ  یمیهاربا و 
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مهارف بناجنیا  يارب  یهجوت  لباق  تالیهـست  تاشرازگ و )...  تایرـشن ، بتک ،  ) هناخباتک نآ  یتاعلاطم  عبانم  زا  يریگ  هرهب  رد  هک 
.منک رکشت  دنتخاس ،

ساوسو و اب  ار  رـضاح  رثا  هتخیهرف ، نایهاگـشناد  نارگـشهوژپ و  ناققحم ، یخیرات ، ثحابم  هب  نادنمقالع  تسا  راودـیما  هدنـسیون 
دیدرت یب  .دـنهد  رکذـت  هدـنراگن  هب  ار  نآ  یخیراـت  ياهـشزغل  صقاون و  هداد ، رارق  یـسررب  هعلاـطم و  دروم  روخ ، رد  يرظن  تقد 
هدـنیآ رد  هک  یتاـقیقحت  زین  رـضاح و  شهوژپ  رتـشیب  هچ  ره  ياـنغ  رب  مرتـحم  نیدـقتنم  هدـنزاس  بئاـص و  ياههاگدـید  تارظن و 

.دوزفا دهاوخ  دریگ ، یم  تروص 

يدهاش رفظم 

ناتسبات 1382 نارهت ،
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همدقم

هاش اضر  نتفر  اب  هک  دمآ  دوجو  هب  نامگ  نیا  جیردت  هب  دش ، ردپ  نیـشناج  يولهپ  اضردـمحم  رویرهش 1320 ، رد 25  هک  یماگنه 
ماظن هدمآ و  رس  هب  یعامتجا  یسایس -  قانتخا  باعرا و  نارود 

.تسا هتفای  رگید  یتایح  هطورشم 

اما دوب ، دوهشم  تموکح  کیتارکومد  ياهشور  هرابود  تشگزاب  زا  ییاه  هناشن  دیدج ، هاش  تنطلـس  تسخن  ياهلاس  یط  هکنآ ، اب 
ههد 1320، طساوا  زا  لقادـح  ناوج ، هاش  .داهن  یم  مدرم  يور  شیپ  ار  يرتریگمـشچ  میـالع  روشک  یـسایس  تـالوحت  یتآ  دـنور 

دننامه زین  وا  هک  داد  ناشن 

هب ار  هاگیاج  نیرت  عیفر  تیمکاـح ، يازجا  هعومجم  ناـیم  رد  دراد  لـیامت  دـبات و  یمنرب  ار  تموکح  کـیتارکومد  هویـش  شردـپ ،
رـصانع دادـما  زا  يریگ  هرهب  اب  زین  یجراخ و  ياهتردـق  يراـکمه  اـب  هژیو  هب  هک  دوب  رکفت  نیمه  ياـنبم  رب  .دـهد  صاـصتخا  دوخ 

یعامتجا یـسایس ، هصرع  رد  هک  يدـنب  مین  ِتیطورـشم  ماـظن  تاـیح  رب  شتنطلـس ، لاـس  نیمهدزاود  ياـهزور  نیـسپاو  رد  یلخاد 
ءاحنا هب  يدادبتـسا  شور  ِناـفلاخم  زا  يرایـسب  وا ، تموکح  مود  ههد  رد  .داد  ناـیاپ  دیـشک ، یم  ار  دوخ  نیرخآ  ياهـسفن  روشک ،

رصم هک  هاش  اما  .دیدرگ  عونمم  فلاخم  یسایس  ياهلکشت  بازحا و  تیلاعف  دندش و  هدنار  نوریب  روشک  یسایس  هصرع  زا  فلتخم 
ره زا  تردـق  مره  سأر  رد  شعزانمالب  هاگیاج  لاـح ، نیع  رد  دوش و  یفرعم  تیطورـشم  رادـفرط  یهاـشداپ  ناونع  هب  هراومه  دوب 
رد دزاس ، راودـیما  شتیمکاح  تیبثت  موادـت و  هب  ار  دوخ  یجراـخ  دـنمتردق  ناـیماح  نآ  زا  رت  مهم  دـنامب و  نوصم  یـضرعت  هنوگ 

بزح ود  تیلاعف  زاغآ  سیسأت و  اب  بیترت ، نیدب  .درک  يراذگ  هیاپ  ار  تیمکاح  هب  رادافو  بزح  ود  لاس 1336 ، نیزاغآ  ياهزور 
رگیدکی اب  هاش  زا  ییوگ  قلمت  يونش و  فرح  رد  ناشناربهر  هک  نویلم  مدرم و 

هاـش .دومن  هرهچ  ناریا  یعاـمتجا  یـسایس ، هنحـص  رد  یهاوخ  هطورـشم  زا  ینیون  رـصع  دـندوب ، هتفرگ  شیپ  رد  ار  یتخـس  تباـقر 
رگید وا  یجراخ  نادقتنم  زین  یلخاد و  نافلاخم  هک  دوب  دونشخ 

یبزح دنچ  سپس  یبزح و  ود  ماظن  نیا  .تفای  دنهاوخن  ییوج  بیع  يارب  يزیواتسد 
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دنچ ماظن  نیا  تیلاـعف  نارود  لوط  رد  .تفاـی  موادـت  ههد 1350  ياهلاس  نیتسخن  ات  دـمآراکان  هتبلا ، روآداـسف و  هتخاـس  تموکح 
ههد لیاوا  ههد 1340 و  رسارس  رد  هک ، يروط  هب  .دنتفرگ  رارق  بیقعت  دروم  دِج  هب  میژر  یـسایس  نافلاخم  هتخاس ، تموکح  یبزح 

رب تیمکاح  راشف  ، 1350

تابث تفای و  دـنهاوخن  كرحت  يارب  یناـکما  میژر  ناـفلاخم  رگید  تفر  یم  ناـمگ  هک  اـجنآ  اـت  دـش ، دـیدشت  فلاـخم  ياـهورین 
ناقفخ يدادبتسا و  هویش  زا  يراکشآ  ياه  هولج  دیسر  یم  رظن  هب  .تسا  هدش  نیمضت  يرگید  نامز  ره  زا  شیب  تیمکاح  یـسایس 

نوزفازور ياهینابیتشپ  اب  لاـح ، ناـمه  رد  .دوشگ  هرهچ  روشک  یعاـمتجا  یـسایس و  هصرع  رد  رگید  راـب  هاـش  اـضر  تموکح  روآ 
يدمک تیلاعف  رب  ندرک  هراظن  لمحت  هک  دیسر  یم  رواب  نیا  هب  جیردت  هب  زین  هاش  صخش  ناتـسلگنا ) اکیرمآ و   ) یجراخ ياهتردق 
طیارـش رد  هک  دوـب  هدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  اـیوگ  .تسا  هدـش  راوـشد  وا  يارب  زین  شا  هتخاـسدوخ  یـسایس  حالطـصا  هـب  بازحا  راو 

، شعزانمالب ییامرفنامرف 

دهاوخ دودحم  ار  شا  هطلس  تردق و  هطیح  یعون ، هب  زین  بازحا  نیا  تیمها ) یب  هتبلا   ) تیلاعف

.دنـشخب ازـسب  یقنور  ار  هناهاش  یـسارکومد  يزاـب  دـندوب  هتـسناوتن  زگره  روشک ، رد  لاـعف  یـسایس  بازحا  هکنیا  نمـض  .تخاـس 
، ناهگان هاش  لاس 1353 ، ياهزور  نیسپاو  زا  یکی  رد  نیاربانب ،

ماـن ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  هک  دـیدج  لکـشت  نیا  .درک  مـالعا  ار  دـحاو  یبزح  سیـسأت  داد و  ناـمرف  بازحا  نـیا  لـالحنا  هـب 
دزاس و دحتم  دـحاو  یفـص  رد  هاش  هب  تبـسن  طرـش  دـیق و  نودـب  يرادافو  هناشن  هب  ار  روشک  مدرم  مامت  تشاد  تیرومأم  تفرگ ،

تیلاعف سیسأت و  اب  دوب  نیا  رب  نامگ  دنچ ، ره  .دبوکب  روشک  یعامتجا  یسایس ، هصرع  رد  يروتاتکید  ییافوکـش  لبط  رب  اراکـشآ 
یلماع بزح  نیا  سیسأت  هک  دش  رّدقم  نینچ  اما ، تفای ؛ دهاوخ  میکحت  شیپ ، زا  شیب  شتیمکاح  هاش و  تیعقوم  زیخاتـسر ، بزح 

هک دوب  هتـشذگن  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  زا  لاس  راهچ  زا  رتمک  زونه  .دـشاب  يولهپ  میژر  ییاـهن  طوقـس  رد  راذـگرثا  مهم و  سب 
يولهپ و میژر  طاسب 

.دش هدیچرب  دوب ، هتفرگ  رارق  شرامشرپ  یسایس  نافلاخم  ضرعت  دروم  تخس  هک  یهاشنهاش  ماظن  نآ  هارمه  هب 

ینادرگیور ریـس  یـسررب  هب  تسا ، هدوشگ  مرتحم  ناگدنناوخ  يور  شیپ  گرزب » هابتـشا  زیخاتـسر ؛ بزح   » ناونع تحت  هک  یباتک 
دوب نآ  رب  هدنسیون  یعس  یسررب  نیا  رد  .دزادرپ  یم  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  تیاهن  رد  تموکح و  کیتارکومد  ياهـشور  زا  هاش 

تسناوتن زیخاتسر  بزح  ارچ  - 2 دوب ؟ هچ  زیخاتسر  بزح  سیسأت  للع  - 1 دروآ : مهارف  ریز  ياهشسرپ  يارب  ینشور  ياهخساپ  هک 
تالکشم زین  اه و  هتساوخ  فادها ، - 3 درادرب ؟ يولهپ  میژر  تیبثت  میکحت و  رد  یماگ 

تیاهن رد  و  - 4 دوب ؟ هچ  تیلاعف  لاس  لوط 5/3  رد  زیخاتسر  بزح  يور  شیپ  ياهشلاچ  و 
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لالحنا و یماـکان و  تسکـش ، شا  هجیتن  هک  دـیدرگ  یماـگنهدوز  يدـمآراکان  دوکر و  ناـنچ  راـچد  زیخاتـسر  بزح  ارچ  هکنیا ،
؟ دش يولهپ  میژر  رمع  ياههام  نیسپاو  رد  نآ  ياهتیلاعف  یعطق  فقوت 

اهدص هاگره  میا و  هتسج  هرهب  يدادعترپ  اه و ...  هبحاصم  تاشرازگ ، تایرـشن ، بتک ، كرادم ، دانـسا و  زا  باتک  نیا  نیودت  رد 
ار يویشرآ  كرادم  دانسا و  زا  گرب  نارازه  هکلب  و 

زا 700 هدیدرگ ، هعجارم  اهنآ  هب  باتک  بلاطم  يانغ  تهج  هک  یبوتکم  عبانم  رامش  مینک ، ینثتسم 

.درذگ یم  رد  زین  دروم 
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تیطورشم یساسا و  نوناق  ضقن  دنور  لوا : لصف 

هراشا
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تیطورشم یساسا و  نوناق  ضقن  دنور 

يولهپ اضردمحم  تنطلس  لوا  ههد  رد 

روـشک لوا  هجرد  ناراکردـنا  تسد  زا  یعمج  روـضح  رد   (1) هاش لاس 1353 ، دنفـسا  مهدزای  هبنـشکی  رـصع  تاعاس  نیرخآ  رد 
دبات و یمنرب  ار  دوجوم  یبزح  دنچ  ماظن  رگید  هک  درک  مالعا 

نودب دناد و  یمن  دنمدوس  دوخ  هنازاورپدنلب  ياهحرط  فادها و  ياتسار  رد  ار  نآ  تایح  همادا 

یتآ ياهتسایس  ات  دروآ  نایم  هب  نخس  ریگارف  دحاو و  یبزح  سیسأت  ترورـض  زا  دراد  هگن  رظتنم  يدایز  تدم  ار  نیعمتـسم  هکنیا 
ارجا هب  میظنت و  نآ  يدربهار  ياه  هداد  ساسا  رب  روشک 

« ناریا تلم  زیخاتـسر  بزح   » و تفرگ ، رارق  هسلج  رد  نیرـضاح  يارچ  نوچ و  یب  تقفاوم  دروم  هک  دـیدج  بزح  .دوـش  هتـشاذگ 
تلم زیخاتـسر  ریگارف  دحاو و  بزح  سیـسأت  نیاربانب ، .دناسر  تیاهن  هب  ار  روشک  رب  مکاح  يروتاتکید  دنور  عقاو  رد  دش ، هدـیمان 

تیطورشم و لوصا  یـشیامرف  هنارهاظتم و  رایـسب  يایاقب  اباحم ، نودب  هک  درک  دادملق  هاش  يروتاتکید  هلحرم  نیرخآ  دیاب  ار  ناریا 
.تخیر ورف  ناریا  رد  ار  یسارکومد 

ریگارف دـحاو و  بزح  سیـسأت  نامز  ات  یـسمش  اـب 1285  ربارب  1906 م ، ق / لاـس 1324  رد  يزوریپ  ماـگنه  زا  ناریا  تیطورـشم 
زا 70 رتشیب  درمـش -، نآ  رمع  نایاپ  دیاب  ار  نآ  عقاو  رد  هک  اب 1395 ق - ، ربارب  1975 م ، لاس 1353 ش / رد  ناریا  تلم  زیخاتسر 

.درواین ماود  لاس 

رب اتدوک ، دیهمت  يزیر و  همانرب  اب  شا  یـسیلگنا  نایماح  وا ، زا  شیب  هتبلا ، ناخاضر و  دنفسا 1299 ، موس  رد  ار  يراک  هبرض  نیلوا 
تدش 1926 م ، لاس 1305 ش / رد  تنطلس  تخت  هب  ناخاضر  دوعص  اب  ییادز  تیطورشم  دنور  .دنتخاس  دراو  ناریا  تیطورشم 

ص:19

ياهلاس یط  هک  تسا  يولهپ  اضردمحم  دوصقم  دور ، راک  هب  يدنوسپ  چیه  نودب  هاش »  » هژاو هاگره  رضاح ، باتک  رسارس  رد  - . 1
.تسا هدرک  تنطلس  ناریا  رد   1357  - 1320
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، هرود نیا  رد   (1) .تفای موادت  دنسپان  رایسب  يا  هویش  هب  شتنطلس  هلاس  هدزناش  هرود  یط  تفرگ و 

موادت مغر  هب  یلم ، ياروش  سلجم  ینعی  تیطورشم ، یلصا  دامن  دندمآرد و  هاشاضر  میقتـسم  هرطیـس  تحت  ءارزو  تلود و  تأیه 
تیطورـشم بالقنا  رمع  زا  لاس  زا 20  رتمک  هک  یلاح  رد  بیترت ، نیدـب  .درکن  ادـیپ  ینیرفآ  شقن  يارب  یلاـجم  شیرهاـظ  تاـیح 

رد وا  تامادـقا  .تخادـنا  گنچ  روشک  رب  رت  نشخ  يا  هرهچ  اب  نیـشیپ  يدادبتـسا  ماظن  هاشاضر ، تنطلـس  زاغآ  اب  دوب  هدـش  يرپس 
یهاگیاج رد  ار  دوخ  رگید  وا  .دش  رولبتم  یعامتجا  يدرف و  ياهیدازآ  نتفرگ  هدیدان  تیطورشم و  یفن  رد  هرسکی ، یـسایس  هصرع 

ماقم و تسناوت  شتنطلـس  نارود  یط  وا  .دزاس  هیبشت  هلیوط  هب  ار  یلم  ياروش  سلجم  هک  دـید  یم  يروتاتکید  هطلـس  تردـق و  زا 
(2) .دهد لزنت  هجو  نیرتدب  هب  درک ، یم  دای  نآ  زا  زیمآ  تراقح  نانچ  هک  ار  یسلجم  تیعقوم 

یلقتسم تایرـشن  دوبن و  يربخ  تیطورـشم  یـساسا  نوناق  رد  حّرـصم  ياهیدازآ  زا  رگید  زین ، يدرف  یعامتجا و  یگدنز  هصرع  رد 
هطورـشم ياههورگ  دارفا و  بلاغ  .دنتـشادن  بارعا  زا  یلحم  دـنهد ، هعاشا  ار  تیطورـشم  یهاوخیدازآ و  ياه  هشیدـنا  دـنناوتب  هک 

، جیردت هب  هاوخ ،

دندوشگ و دیدج  تیمکاح  اب  يراکمه  تسد  زین  دندنام  هک  نانآ  دندش و  يوزنم  روشک  یعامتجا  یسایس و  هصرع  زا  بوکرس و 
بزح دــننامه   ) تیطورــشم نارود  بازحا  زا  رگید  نــینچمه ،  (3) .دـندش میهـس  دـیدج  تیعـضو  موادـت  میکحت و  رد  یعوـن  هب 

دننامه یعنام ، چیه  یب  تیطورـشم و  ماظن  یلک  حلاصم  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  میژر  تشادـن و  دوجو  يرثا  یلادـتعا ) تارکومد و 
، یسایس دعاوق  نتفرگ  هدیدان  یلوصا و  ریغ  ياهشور  ندرک  هشیپ  اب  شناینیشیپ ،

.داد یم  قوس  هناگیب  دوخ و  عماطم  يوس  هب  ار  روشک  هتخیسگ  ماجل 

ص:20

، یقطنم ریغ  اـساسا  یلیـالد  هـب  ناگدنـسیون  نیخروـم و  زا  یخرب  نارود ، نآ  یـسایس  هدـیچیپ  ینارحب و  طیارـش  رد  هـچرگا ، - . 1
؛ دندروآ لمع  هب  دـیجمت  اتدوک  هشقن  يارجا  رطاخ  هب  ناخاضر  صخـش  زا  دـندرک و  یبایزرا  تبثم  ار  دنفسا 1299  موس  ياتدوک 
هک دـناشک  یفارحنا  ییارقهق و  يریـسم  رد  راب  فسأت  سب  يا  هویـش  هب  ار  روشک  یعامتجا  یـسایس -  تـالوحت  دـنور  دادـخر  نیا 

.دش روشک  ریگنماد  يولهپ  هلسلس  تنطلس  نارود  لوط  رد  يرگید ، زا  سپ  یکی  نآ  ءوس  جیاتن 
، یلم ياروش  سلجم  تارکاذـم  تروص  هب  دـیناوت  یم  هاـشاضر  هرود  رد  یلم  ياروش  سلجم  تیلاـعف  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب  - . 2

دعب هب  متفه  هرود  زا  هژیو  هب  هک ، دوش  یم  صخـشم  ترکاذـم  تروص  نیمه  هیاپ  رب  .دـینک  هعجارم  مهدزاود  اـت  مجنپ  ياـه  هرود 
زا ناگدـنیامن  دـقن  هناشن  هک  یثحب  چـیه  دزاب و  یم  گنر  ناگدـنیامن  ياهینارنخـس  تاثحابم و  زا  يداقتنا  یـسایس -  لئاسم  حرط 

.دوش یمن  حرطم  دشاب ، هاشاضر  صخش  اصوصخ  تیمکاح و 
هدید رگید  يرایسب  یغورف و  کلملا ، میکح  باون ، ناخ  یلقنیـسح  هداز ، یقت  نسح  دیـس  نوچ  یناسک  ریخا ، هتـسد  نایم  رد  - . 3

.دنوش یم 
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زا هچنآ  ره  ناـمز ، زا  هـهرب  نآ  رد  ورنیا ، زا   (1) .دیبات یمن  رب  ار  لقتـسم  یـسایس  بازحا  رثؤم  ریغ  دـنچ  ره  تیلاعف  زگره  هاشاضر 
.دیامن هفیظو  ماجنا  يو  قیالع  اه و  هتساوخ  ققحت  ياتسار  رد  تسیاب  یم  تشاد ، موادت  زونه  هک  تیطورشم  ماظن  يرهاظ  لاکـشا 

هدـمآ راتفرگ  ریذـپان  فاطعنا  نشخ و  رایـسب  يروتاتکید  لاگنچ  رد  روشک  یـسایس ، یعامتجا و  فلتخم  نوئـش  رد  مه ، یتسار  هب 
دوخ هب  يدیدرت  چیه  دوخ  نافلاخم  نتـشادرب  نایم  زا  نتـشک و  رد  درک و  یم  هفخ  هفطن  رد  ار  یتفلاخم  هنوگره  اباحم ، یب  هک  دوب 

زا وا  يرابجا  علخ  ناریا و  هب  نیقفتم  هلمح  ماگنه  ات  نشخ  يروتاتکید  لامعا  نافلاخم و  رب  يریگتخـس  شور  نیا   (2) .داد یمن  هار 
، تنطلس ریرس 

طوقس هب  اتیاهن  هک   ) مود یناهج  گنج  یط  ناریا ، هب  نیقفتم  هلمح  نایرج  رد  هکنیا  .تفای  همادا 

نیمه زا  لوا  هجرد  رد  دندرکن ، یتمواقم  زواجت  نیا  ربارب  رد  مدرم  دش ) رجنم  تنطلس  زا  وا 

.دنهد حیجرت  وا  ياقب  رب  ار  رگلاغشا  شترا  دورو  ات  تخاس  یم  ناشراداو  هک  تفرگ  یم  تأشن  هاش  اضر  هنادبتسم  ياهشور 

تیطورشم دهع  هب  تشگزاب  ياه  هنیمز  هاشاضر : طوقس 

، یسایس طیارش  نامز ، نآ  رد  .تشاد  لاس  طقف 22  دش ، هدناشن  ردپ  ياج  رب  رویرهش 1320  رد 25  يولهپ  اضردمحم  هک  یماگنه 
، همه نیا  اب  .دنک  لابند  روشک  هرادا  رد  ار  ردپ  ياهـشور  دـناوتب  هک  داد  یمن  هزاجا  وا  هب  زگره  روشک  رب  مکاح  یماظن  یعامتجا و 

تالوحت ثداوح و 

یـساسا نوناق  يارجا  تیطورـشم و  هار  رد  تساوخ  یمن  ردپ  ریظن  زین  دیدج  هاش  هک  داد  ناشن  یتسرد  هب  دـعب  ياهلاس  یط  روشک ،
یهار دیشوک  ریزگان ، هب  فده ، نیا  لماک  ققحت  ات  یجراخ  یلخاد و  لیالد  هب  اما ، .درادرب  ماگ  1285 ش  لاس 1324 ق / بوصم 

ینالوط هب  هک  دریگ  شیپ  رد 

دـیچرب و ار  تیطورـشم  طاـسب  دوز  یلیخ  هـک  لوا  يوـلهپ  فـالخرب  رگید ، تراـبع  هـب  .دوـش  یهتنم  شماجرفدـب  تنطلـس  ندـش 
يرت ینالوط  دنیارف  یط  ار  ردپ  هار  هتفگ ، شیپ  لیالد  نامه  هب  شدنزرف  تفرگ ، يزاب  هب  ار  روشک  ینوناق  کیتارکومد و  ياهداهن 

رد اقیقد  .دومن  لابند 

ص:21

؛ اه تسیلایـسوس  هعماج  موس و  يورین  يدروم  هعلاطم  اب  ناریا : یـسایس  بازحا  نسحم ؛ یچ ، هناش  ریدم  دـیرگنب : هنومن  يارب  - . 1
.55 صص 44 -

ياهتسایس ینابرق  هاشاضر  هرود  رد  هک  یناسک  هلمج  زا  .تسین  هدیشوپ  قیقحت  لها  رب  دوخ  نافلاخم  لتق  رد  هاشاضر  همانراک  - . 2
زا دـیاب  نـینچمه  دـندوب ، يو  ناـفلاخم  هرمز  رد  لاـح  ره  هـب  هـک  يدزی ، یخرف  سردـم و  دیهــش  زا  هتــشذگ  دــندش ، يو  نـشخ 

.دنداد تسد  زا  ار  دوخ  ناج  دنتفرگ و  رارق  يو  مشخ  دروم  هک  درب  مان  رگید  نت  اههد  و  رالاسهپس ، شاترومیت ،
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اـضردمحم تنطلـس  ياـهلاس  نیـسپاو  رد  ار  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  رـضاح  رثا  رد  هک  تسا  يروئت  نیمه  بوچراـچ 
.میا هدرک  لیلحت  نییبت و  يروتاتکید  هلحرم  نیرخآ  ناونع  تحت  يولهپ ،

مهارف روشک  هرادا  يارب  تیطورشم  ماظن  يوس  زا  هدش  هئارا  ياهوگلا  هب  تشگزاب  يارب  مزال  طیارـش  رگید  راب  هاشاضر ، طوقـس  اب 
ياـهورین هک  لاـح  ناـمه  رد  هتـسبرب و  تخر  روـشک  هصرع  زا  تقوـم ، روـط  هب  لقادـح  شتنطلـس ، هرود  زیگنا  بعر  ّوـج  هدـش و 

ار يرت  هنادازآ  ياهتیلاعف  دنتفای  ناکما  روشک  یسایس  یعامتجا و  ياهورین  دندوب ، رقتـسم  روشک  طاقن  یـصقا  رد  نیقفتم  رگلاغـشا 
هب عورـش  دندش و  رهاظ  روشک  یـسایس  هصرع  رد  دیدج  بازحا  جیردت  هب  هک  دوب  ییاضف  نینچ  ندمآ  دیدپ  لابند  هب  .دـننک  لابند 

، ییاهبیشن زارف و  یط  اب  دنور  نیا  .دندرک  تیلاعف 

.درک ادیپ  همادا  دادرم 1332  رد 28  قدصم  دمحم  رتکد  يریزو  تسخن  نارود  زیمآرهق  نایاپ  ات 

رد هک  دوب  هدوت  بزح  دومن ، زاغآ  تعرس  هب  ار  شتیلاعف  درک و  تیدوجوم  مالعا  هاشاضر  طوقس  زا  سپ  هک  یـسایس  بزح  نیلوا 
ریگتسد میژر  يوس  زا  نآ  نالاعف  زا  يرایسب  هتشذگ ،

ماگنه هب  نمهب 1327  رد 15  هاـش  هکنیا  زا  سپ  درک ، یم  تیعبت  يوروـش  یـشم  طـخ  زا  اتدـمع  هک  هدوـت  بزح   (1) .دندوب هدش 
تیلاعف یلو  دش ، مالعا  ینوناقریغ  تفرگ ، رارق  دصقءوس  فدـه  ییارآرخف  رـصان  مان  هب  يدرف  يوس  زا  نارهت  هاگـشناد  رد  روضح 

نایم زا  .دوب  لاّعف  روشک  یسایس  هصرع  رد  قدصم  رتکد  يریزو  تسخن  نارود  نایاپ  ات  لقادح ، دشن و  فقوتم  ًالماک  نآ 

نهیم بزح  تلادع ، بزح  ناهرمه ، بزح  ناریا ، بزح  زا  دیاب  دندش ، سیسأت  ههد 1320  تسخن  ياهلاس  رد  هک  يرگید  بازحا 
ههد طـساوا  بازحا  نیرت  مـهم  زا  یکی   (2) .درب ماـن  تلادـع  بزح  یلم و  هدارا  بزح  نـطو ، بزح  ناریا ، نوـیلم  بزح  ناتـسرپ ،

تیلاعف دنک و  زاب  دوخ  يارب  ییاپ  ياج  روشک  یسایس  هصرع  رد  تسناوت  هک  دوب  هنطلـسلا  ماوق  يربهر  هب  تارکومد  بزح  ، 1320
نایم هنطلسلا ، ماوق  يریزو  تسخن  تارکومد و  بزح  نیمه  رادتقا  هرود  یط  .دهد  رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  ار  بازحا  ریاس  یـسایس 

تموکح ندش  هدیچرب  ات  هک  دمآ  دوجو  هب  یفالتئا  هدوت  بزح  زین  ناریا و  بزح  يرو ، هشیپ  يربهر  هب  ناجیابرذآ  تارکومد  هقرف 
رخاوا یسایس  لکشت  نیرت  مهم  همه ، نیا  اب  .تشاد  ماود  ناجیابرذآ  رد  يرو  هشیپ  راتخمدوخ 

سیسأت یفلتخم  دارفا  بازحا و  فالتئا  زا  قدصم  رتکد  يربهر  هب  هک  دوب  یلم  ههبج  ههد 1320 ،

نایم رد  .دیدرگ  نامزمه  يریزو  تسخن  زا  قدصم  زیمآرهق  طوقس  اب  زین  نآ  رادتقا  نایاپ  دش و 

ص:22

.16 صص 15 - يولهپ ، هاش  اضردمحم  ترضحیلعا  تنطلس  هرود  رد  ناریا  رغصا ؛ یلع  میمش ، - . 1
 . 325 صص 321 -  ناریا ، یسایس  بازحا  رواب و  ناینابرق  دومحم ؛ یباجنس ، یتبرت  - . 2
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يورین بزح  ياضعا  هرود ، نیا  رد  هک  درک  یم  تیلاعف  ییاقب  رفظم  رتکد  يربهر  هب  ناشکتمحز  بزح  ههد ، نیا  یلاـجنج  بازحا 
(1) .دوب هتفریذپ  تیوضع  هب  ار  موس 

صخالاب و   ) رابرد زین  تلود و  تأـیه  هک  دوب  یـسایس  بازحا  تیلاـعف  يدازآ  ، 1320 ياهلاس 32 -  هرود  ياـه  هصخـشم  زا  یکی 
يا هظحالم  لباق  روط  هب  رابرد  هاش و  تردـق  زا  هرود ، نیا  رد  .دـندوب  هتفاین  نآ  نتخاس  دودـحم  يارب  یناـکما  زونه  هاـش ) صخش 

هب یسایس  هصرع  رد  يا  هقئاف  تردق  دنتسناوت  تردن  هب  یجراخ  یلخاد و  هدیدع  لیالد  هب  زین  اهتلود  (2) و  دوب هدش  هتساک 

لاـس تفه  یط  طـقف  هکناـنچ  .میتسه  اـه  هنیباـک  ماـگنهدوز  طوقـس  روهظ و  دـهاش  هرود  نیا  رد  هکنیا  هژیو  هب   (3) .دنروآ تسد 
رادروخرب یلماک  ماجسنا  زا  رتمک  هتبلا  هک   (4) دمآ راک  يور  هنیباک  دودح 24  ( 1327  - 1320  ) يولهپ اضردمحم  تنطلس  تسخن 

فیاظو ماجنا  يارب  ینادـنچ  لاجم  رگید  یجراخ  یلخاد و  طیارـش  هعومجم  یبزح و  یـسایس و  ياهیدـنب  هتـسد  لیلد  هب  دـندوب و 
(5) .دنتفای یمن  دوخ 

رـصع رد  دـنمدوس  لقتـسم و  ناملراپ  کـی  ًـالومعم ، هک  یفیاـظو  ماـجنا  زا  زین  یلم  ياروش  سلجم  ههد 1320 ، ياـه  هنیباـک  ریظن 
رد یلم  ياروش  سلجم  مهدزیس  هرود  تاباختنا  رویرهش 1320 ، رد  هاشاضر  طوقس  زا  سپ   (6) .دنامورف دراد ، هدهع  رب  تیطورشم 
وج زا  رثأتم  يدایز  دح  ات  یباختنا  ناگدـنیامن  بیکرت  هک  دوب  نآ  زا  یکاح  هلـصاح  جـیاتن  .دـش  رازگرب  لاس  نامه  ینایاپ  ياههام 
رد هک  یـسایس  ياـهیدازآ  مغر  هب  زین  یلم  ياروـش  ات 17  هرود 14  سلاجم  .تسا  هدوب  هاشاضر  تنطلـس  هرود  رب  مکاـح  یـسایس 

دنتسناوتن زگره  دوب ، هدش  رادیدپ  روشک  هصرع 

وج اما  دروخ ، یم  مشچ  هب  اهنآ  نایم  رد  زین  هتـسیاش  دارفا  زا  یهورگ  دـنچ  ره  .دـنوش  رهاظ  دوخ  نیلکوم  رطاـخ  تیاـضر  دـح  رد 
رابرد و تلود ، ذوفن  لامعا  زاغآ  نامه  زا  یهگناو ، .دیبات  یمنرب  ار  تیطورشم  رصع  ناملراپ  کی  يریذپ  تیلوئسم  سلجم  بلاغ 

نایکاش دایرف  هدرک و  ضقن  ًالمع  ار  صقن  نودب  دازآ و  تاباختنا  لصا  یعامتجا ، یسایس و  روما  رد  ذوفن  يذ  ياههورگ  زین 

ناگدنیامن بیترت  نیدب  .درک  یم  تیاکح  تاباختنا  نایرج  رد  بلقت  زورب  زا  فلتخم ، تاقبط 

ص:23

صـص 117- ییاقب ، رفظم  رتکد  یـسایس  همانیگدـنز  نیـسح ؛ نایدابآ ، هب : دـیرگنب  هراب ، نیا  رد  رتشیب  تاـعالطا  بسک  يارب  - . 1
.173

ص يرذون ، نژیب  يودهم و  گنـشوه  اضرلادـبع  همجرت  ، 1332  - 1320 ناریا : رد  یـسارکومد  نارحب  نیدـلارخف ؛ یمیظع ، - . 2
.29

ص 23. نامه ، - . 3
صص 319. نیشیپ ، دومحم ؛ یباجنس ، یتبرت  - . 4
.27 صص 23 - نیشیپ ، نیدلارخف ؛ یمیظع ، - . 5

.مینک انثتسا  دیاب  ار  یلم  ياروش  سلجم  مهدزناش  هرود  نایم ، نیا  رد  - . 6
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هرود نیا  رد  .دنـشیدنایب  یـصخش  یلحمارف و  فیاظو  هب  دوخ  یگدـنیامن  هرود  رد  دـنتفای  یم  ناکما  رتمک  ادـتبا  ناـمه  زا  سلجم 
( سیلگنا يوروش و  صخـالاب   ) یجراـخ ياـهروشک  تسایـس  زا  اراکـشآ  یتح  یلم ، ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  زا  یمظعا  شخب 
، سلجم هدـنیامن   » هکنیا اـتیاهن  (1) و  دوب اـهروشک  نیا  رادـماو  سلجم  رد  ناـش  تیلاـعف  روضح و  یعون  هب  دـندرک و  یم  تیاـمح 
، ناتـسود هداوناخ ، حلاصم  زین  درف و  یتآ  ینآ و  عفانم  صاخ  یلمع  ماجنا  هب  میمـصت  زا  لبق  مکاح ، ناگبخن  ياضعا  رگید  دننامه 
، نآ زا  رتـمهم  .دیجنـس  یم  ار  دوخ  لاـمعا  یلاـمتحا  ناـیز  دوس و  هتفرگ ، رظن  رد  ار  دوخ  هب  هتـسباو  ياـههورگ  اـی  راـصنا  ناوعا و 

، دوب هتخیمآرد  وا  تشرس  اب  هک  یشزرا  ياه  ماظن  تاداقتعا و  يژولوئدیا ، ریظن  يراتخاس  لماوع  زا  يرامش  ار  يو  لمع  يدازآ 

یگتـسبلد هب  ناگدنیامن  زا  یمک  رامـش  اهنت  لاح  نیا  اب  .دراذگ  یم  ریثأت  وا  رادرک  رب  تیدودـحم  نیا  اتعیبط  هک  درک  یم  دودـحم 
ینایارگ تحلصم  نانآ  تیرثکا  دندوب ؛ دنب  ياپ  مجسنم  کیژولوئدیا  ياه 

شخب عقاو  رد  ناگدنیامن و  رتشیب  .تشادـن  نانآ  یعقاو  رادرک  اب  یطابترا  نادـنچ  ًالومعم  ناشیاه  يروآ  نابز  هک  دـندوب  اباحم  یب 
یعامتجا يدنبرشق  دوجوم  يوگلا  دهعتم  ریغ  نایماح  ار  ناگبخن  هدمع 

ياضعا یمامت  ابیرقت  .دنداد  یم  لیکشت  هعماج ، رد  تازایتما  ریاس  تورث و  عیزوت  ياه  هویش  و 

تنطلس دوجو  ترورض  یضرا و  تیکلام  دوجوم  ياه  هویـش  لوصا و  هژیو  هب  یـصوصخ ، تیکلام  تینوصم  هب  داقتعا  رد  ناگبخن 
عبات ار  نانآ  لامعا  هراومه  كرتشم  ياه  یگتـسبلد  نینچ  .دـندوب  میهـس  هعماج ، يونعم  یعامتجا و  یتنـس  ماظن  ناـبهگن  ناونع  هب 

رارق طورش  دویق و  هلسلس  کی 

یگتسویپ و صخا ، روط  هب  ناگدنیامن  رد  معا و  روط  هب  ناگبخن  رد  هکنآ  يارب  نکیل  داد ، یم 

یمن تیافک  دـهد ، قوس  دوخ  یعمج  كرتشم  عفانم  دربشیپ  ییاسانـش و  ياتـسار  رد  ار  ناـنآ  اـی  دروآ ، دوجو  هب  یهورگ  ماجـسنا 
(2)« .درک

لباقتم یعامتجا  كرد  یسایس و  مزال  تیفرظ  يولهپ ، اضردمحم  تنطلس  لوا  ههد  رد  هک  تفریذپ  ناوت  یم  لکشم  بیترت ، نیدب 
یـساسا نکر  ناونع  هب  یلم  ياروش  سلجم  هکنآ ، هژیو  هب  دش و  مهارف  هطورـشم  ماظن  کی  یلمع  ياهوگلا  دـیدجت  نییبت و  تهج 

دوخ فیاظو  هب  تسناوتن  یجراخ  ياهروشک  ذوفن  لامعا  زین ، روشک و  یعامتجا  یـسایس و  جنـشتم  ياضف  ریثأت  تحت  تیطورـشم ،
.دیامن لمع 

ص:24
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هاش تارایتخا  هطیح  شرتسگ  ناسسؤم و  سلجم 

یمادـقا شا ، يرادـمامز  هرود  یط  دروآ ، یم  لمع  هب  یلم  ياروش  سلجم  هب  تبـسن  هاـشاضر  هک  يدـیدش  ذوفن  لاـمعا  دوجو  اـب 
رـصع تفر  یم  نامگ  هک  ییاهلاس  نامه  رد  وا ، طوقـس  زا  سپ  اـما  .تفرگن  تروص  یلم  ياروش  سلجم  فیعـضت  تهج  ینوناـق 

نمهب 1327، رد 15  .دش  هتـشادرب  سلجم  هاگیاج  رابتعا و  شهاک  رد  یـساسا  یماگ  تسا ، هدیـسر  ارف  تیطورـشم  تایح  دیدجت 
زا تفر  یم  نامگ  هک  ییارآرخف ، رصان  هلولگ  فده  نارهت  هاگشناد  رد  كوکشم  يا  هویش  هب  هاش 

هدراو تاحارج  هاش ، تروص  رس و  يوس  هب  براض  يوس  زا  هلولگ  راهچ  کیلـش  مغر  هب  تفرگ و  رارق  دشاب ، هدوت  بزح  ياضعا 
فالخ یقطنم و  ریغ  يا  هنیمز  دـیدرگ ، هدوت  بزح  تیلاعف  ندـش  ینوناقریغ  ثعاـب  هکنیا  رب  هوـالع  هثداـح  نیا  .دوب  یئزج  رایـسب 

یلم ياروش  سلجم  لالحنا  رد  هاش  رایتخا  نآ ، بجوم  هب  هک  دش  یساسا  نوناق  لصا 48  دافم  رد  رییغت  تهج  لوصا 

.تفای يریگمشچ  شیازفا 

هطبار هچ  یلم ، ياروش  سلجم  لالحنا  رد  شتارایتخا  شیازفا  موزل  هاش و  هب  دصقءوس  نایم  هک  تسا  هدشن  نشور  یتسرد  هب  زونه 
رییغت يارب  يا  هناهب  هعقاو  نیا  لاح ، ره  رد  تسا ؟ يا 

ناماگـشیپ زا  نت  دـنچ  کـمک  ییاـمنهار و  اـب  صخـالاب  .دـش  تیطورـشم  لوصا  زا  فارحنا  ياتـسار  رد  یـساسا  نوناـق  لصا 48 
تیطورشم یساسا  نوناق  لصا 48  یلیطعت  رد  ینوناق  رهاظ  هب  یماگ  تشاد ، رارق  هداز  یقت  نسحدیس  اهنآ  سأر  رد  هک  تیطورشم 

هدمآ تیطورشم  رصع  یساسا  نوناق  لصا 48  رد   (2) .درک ادیپ  يریگمشچ  شیازفا  هاش  تردق  هطیح  هجیتن ، رد  (1) و  دش هتشادرب 
: دوب

، تفاین لوبق  دوش  یم  عوجر  یلم  ياروش  سلجم  هب  انـس  سلجم  رد  حیحـصت  حـیقنت و  زا  سپ  يریزو  فرط  زا  هک  یبلطم  هاـگ  ره 
هیوسلاـب سلجم و  ود  ياـضعا  باـختنا  مکح  هب  یلم  ياروش  سلجم  انـس و  ياـضعا  زا  بکرم  یثلاـث  سلجم  تیمها ، تروـص  رد 

تقفاوم رگا  .دننک  یم  تئارق  یلم  ياروش  رد  ار  سلجم  نیا  يأر  هجیتن  .دنک  یم  یگدیسر  اهیف  عزانتم  هدام  رد  هتفای  لیکشت 

دندومرف قیدـصت  ار  یلم  ياروش  سلجم  يأر  هاگره  .دـنناسر  یم  هناکولم  روضح  ضرع  هب  ار  بلطم  حرـش  ـالاو  اـهبف ، داد  تسد 
هرکاذم و دیدجت  هب  رما  دندومرفن ، قیدصت  رگا  .دوش  یم  يرجم 

ءارآ ثلث  ود  تیرثکا  اب  انس  سلجم  دشن و  لصاح  ءارآ  قافتا  زاب  رگا  دومرف و  دنهاوخ  هقادم 

ص:25

.89 صص 79 - يولهپ ، هاش  اضردمحم  تنطلس  ملع و  هّللادسا  لوصف : مامت  يارب  يدرم  رفظم ؛ يدهاش ، هب : دینک  هاگن  - . 1
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، دـندومن بیوصت  ار  یلم  ياروش  سلجم  لاـصفنا  هناگادـج  مه  ءارزو  تئیه  دـندومن و  بیوـصت  ار  یلم  ياروـش  سلجم  لاـصفنا 
تاباختنا دـیدجت  هب  مکح  نامرف  نامه  رد  ینویامه  ترـضحیلعا  دوش و  یم  رداص  یلم  ياروش  سلجم  لاصفنا  هب  ینویامه  نامرف 

دنهاوخ قح  مدرم  دنیامرف و  یم 

(1) .دننک باختنا  اددجم  ار  قباس  نیبختنم  تشاد 

داد و تیهام  رییغت  ریز  لکش  هب  دوب  هدش  لیکشت  روظنم  نیمه  هب  هک ، ناسسؤم  سلجم  يوس  زا  تشهبیدرا 1328  رد 18  لصا  نیا 
لکـش ياهناینب  نیتسخن  مادـقا  نیا  .داد  شیازفا  ینوناق ! روط  هب  ار  هاش  تردـق  هطیح  یلم ، ياروش  سلجم  رابتعا  شهاک  لباقم  رد 

يروتاتکید يریگ 

: دنکفا یپ  ار  هاش 

سلجم ود  ره  ای  هناگادج و  ار  انس  سلجم  یلم و  ياروش  سلجم  ود  زا  کی  ره  دناوت  یم  هاشنهاش  نویامه  ترضحیلعا  لصا 48 -
نامه رد  دیاب  ددرگ  یم  لحنم  ینویامه  نامرف  بجوم  هب  اهنآ  زا  یکی  ای  نیـسلجم  هک  دروم  ره  رد  .دـیامن  لحنم  دـحاو  نآ  رد  ار 

رکذ لالحنا  تلع  لالحنا  نامرف 

.دوشب زین  تاباختنا  دیدجت  هب  رما  هدش و 

خیرات زا  هام  هس  فرظ  رد  دـیدج  نیـسلجم  ای  سلجم  هدـش و  عورـش  نامرف  رودـص  خـیرات  زا  هام  کی  فرظ  رد  دـیدج  تاـباختنا 
لیکشت لالحنا  زا  سپ  هک  دیدج  سلجم  .ددرگ  دقعنم  دیاب  روبزم 

اددجم ناوت  یمن  ار  دیدج  نیسلجم  ای  سلجم  .هدش  لحنم  سلجم  هرود  هیقب  يارب  هن  دوب  دهاوخ  دیدج  هرود  کی  يارب  دوش ، یم 
.دومن لحنم  تلع  نامه  يارب 

ياروش سلجم  انس و  سلجم  نیب  تسا  هدش  عوجر  رگید  سلجم  هب  یسلجم  زا  هعفد  ود  هک  ینوناق  هحیال  ای  حرط  دروم  رد  هاگ  ره 
نیـسلجم زا  کـی  ره  فرط  زا  يواـسم  هدـع  هب  هک  نیـسلجم  ءاـضعا  زا  بکرم  یطلتخم  نویـسیمک  دوـشن  لـصاح  رظن  قـفاوت  یلم 

انس و سلجم  هاگ  ره  .دیامن  یم  میدقت  نیسلجم  هب  ار  دوخ  شرازگ  هدرک  یگدیسر  فالتخا  دروم  رد  لیکشت و  دوش  یم  باختنا 

لاسرا هناکولم  هحص  حیشوت  يارب  روبزم  نوناق  دندومن  بیوصت  تسا  هداد  طلتخم  نویـسیمک  هک  ار  یـشرازگ  یلم  ياروش  سلجم 
قفاوت زین  طلتخم  شرازگ  رد  نیسلجم  هک  یتروص  رد  .دوش  یم 

یلم ياروش  سلجم  رظن  یهاشنهاش  نویامه  ترـضحیلعا  هاگ  ره  .دـسر  یم  هناکولم  ضرع  هب  فالتخا  دروم  دـندرکن  لصاح  رظن 
نیا ياضقنا  زا  دعب  تسا  نکمم  ءاضتقالادنع  هدنام و  توکسم  هام  شش  ات  عوضوم  الا  دنهد و  یم  ارجا  هب  رما  دندومرف  بیوصت  ار 

(2) .دوش حرطم  نیسلجم  زا  یکی  رد  يدیدج  هحیال  ای  حرط  ناونع  هب  تدم 

یم رارق  هاشداپ  رایتخا  رد  تلم  يوس  زا  هک  دوب  یهلا  يا  هعیدو  تنطلس ، تیطورشم ، یساسا  نوناق  ممتم  مجنپ  یـس و  لصا  قباطم 
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رد يولهپ  اضردمحم  هک  یماگنه  انبم ، نیمه  رب   (3) .تفرگ
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لاعتم دـنوادخ  نم ، : » تشاد راهظا  یلم  ياروش  سلجم  رد  ربماتپس 1941   17 رویرهش 1320 / زور 26  هقیقد  یـس  هدزناش و  تعاس 
ظفح فورـصم  ار  دوخ  رمع  ماـمت  هک  منک  یم  داـی  مسق  تسا  مرتحم  ادـخ  دزن  رد  هچنآ  ره  دـیجم و  هّللا  مـالک  هب  هتفرگ ، هاوگ  ار 

،[ مزاس  ] تکلمم دودح  ناریا ، لالقتسا 

تنطلـس نآ  نیناوـق  قـبط  و  مشاـب ]  ] ناـبهگن ار  ناریا  تیطورـشم  یـساسا و  نوناـق  .مرادـب  سورحم  ظوـفحم و  ار  تـلم  قوـقح  و 
نیگنس هیاس  هک  تفای  هار  مدرم  فلتخم  راشقا  ياهلد  رد  یناوارف  يراودیما  تفرگ ؛ هدهع  رب  ار  تنطلس  مامز  امـسر  »(1) و  ...میامن

راتفر و .دبای  دلوت  دیدج  يرصع  هتسبرب و  تخر  روشک  هصرع  زا  تعرس  هب  لوا  يولهپ  هرود  یعامتجا  یسایس -  تشحو  بعر و 
زاغآ زا  سپ  یهاتوک  تدم  هاش  .درک  یم  تیوقت  ار  شرگن  هوحن  نیا  زین  تنطلس  تسخن  ياهلاس  رد  هاش  یسایس  يدرف و  تانکس 

ار ناریا  مدرم  یمایپ  یط  نابآ 1320 ، رد 14  تنطلس ،

نآ تامعن  زا  يریگ  هرهب  يدازآ و  تخرد  رتشیب  هچ  ره  ندـش  رتروراب  تهج  ات  داد  رادـشه  درک و  باـطخ  زارفارـس  دازآ و  یتلم 
هرود نیمراهچ  شیاشگ  مسارم  رد  دنفسا 1322  رد 16  (2) و  دنوش هدرمش  حجرم  یـصخش » ضارغا   » رب یمومع » عفانم  حلاصم و  »

تیمها رب  صخالاب  هدرک ، عافد  نادب  لمع  تیطورـشم و  یـساسا  نوناق  لوصا  رب  مارتحا  موزل  زا  تحارـص  هب  یلم ، ياروش  سلجم 
مایپ رد  هاش   (3) .درشف ياپ  « تسا هدش  حیرصت  یساسا  نوناق  رد  هک  اوق  كاکفنا  لصا  »

: درک حیرصت  دناوخارف و  تیطورشم  زا  تیامح  هب  ار  روشک  مدرم  یـسارکومد ، يدازآ و  زا  عافد  نمـض  دوخ  لاس 1324  يزورون 
نیریاـس ربارب  رد  دوخ  لاـمعا  لوئـسم  دـنراد  هک  يدادعتـسا  ردـق  هب  دارفا  تسا  رادروخرب  یـسارکومد  تمعن  زا  هک  يروـشک  رد  »

زورلاس رد  هاش   (4)« .دـننک یلاخ  هناش  یلم  هفیظو  فیلکت و  راب  ریز  زا  هک  تسا  هدادـن  هزاجا  ار  یـسک  نوناق  دـنوش و  یم  هتخانش 
دنگوس نمـض  مهدراـهچ  هرود  یلم  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  روـضح  رد  دادرم 1324 )  14  ) ناریا تیطورـشم  بالقنا  يزوریپ 

: درک حیرصت  تیطورشم  لوصا  ظفح  هب  شیرادافو  رب  ددجم 

نامه رب  نونکات  مراد و  نامیا  مشوکب  تیطورـشم  لوصا  ظـفح  يارب  ما  هدرک  داـی  دـنگوس  نآ  رب  هک  یـسدقم  نآرق  ناـمه  هب  نم 
مهاوخ يرادیاپ  مه  نیا  زا  دعب  ما و  هدرک  يرادیاپ  دوخ  دنگوس 

.دومن

.تسا هدادن  دوخ  سلاجم  هب  تسا  هداد  ناریا  سلجم  هب  هک  ار  يا  هقلطم  تردـق  نینچ  يروشک  چـیه  نوناق  اعقاو  هک  منک  یم  رکف 
تسا و نایسلجم  امش  تسد  تردق  مامت  زورما  تسا  یهیدب 

ص:27

ص 251. يودهم ، گنشوه  اضرلادبع  ششوک  هب  نرق ، تردقربا  ناریا  فسوی ؛ يدنزام ، - . 1
ص 85. رهمایرآ ، هاشنهاش  نانخس  اه و  هتشون  زا  يا  هدیزگرب  اضردمحم ؛ يولهپ ، - . 2

ص 13. ناتساب ، ناریا  یهاشنهاش  رد  يرتسگداد  نوناق  رهمایرآ و  هاشنهاش  رظن  زا  تلادع  نوناق و  فرشا ؛ يدمحا ، - . 3

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 42 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_27_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_27_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_27_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_27_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص 15. نامه ، - . 4

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


ایند عاضوا  زور و  تایضتقم  تیمها  هجوتم  رتشیب  یتسیاب  نیا  رب  انب  .تسا  ءاشیام  لاعف  ینعم  مامت  هب  دراد  هک  تردق  نیا  اب  سلجم 
.دیشاب دینک  یم  تموکح  نآ  رب  هک  یتلم  جایتحا  و 

نیرتهب هب  دـیامن  يوریپ  نآ  لوصا  زا  تقیقح  قباـطم  یتلم  رگا  تسا و  هطورـشم  تموکح  اـه  تموکح  نیرتـهب  هک  تسین  دـیدرت 
(1) .دش دهاوخ  لئان  نآ  تارمث 

تساـمرفمکح و روشک  یـسایس  هنودرگ  رب  تیطورـشم  ماـظن  هک  درک  یم  یتـقوشوخ  راـهظا  زوـنه  لاـس 1326  نیدرورف  رد  هاـش 
هرـس باوص و  يریـسم  رد  ار  روشک  دنناوتب  دندوب  رادروخرب  نوناق » ياول  تحت   » يدازآ تمعن  زا  هتبلا  هک  روشک  دارفا  دوب  راودیما 

دادرخ 1326 رد 19  دعب  هام  دـنچ  »(2) و  .دنام یمن  بقع  ندمت  هلفاق  زا  ناریا  روشک  هک  دـنیامن  تباث  رگید  راب   » دـننک و تیادـه 
سدقم لوصا  زا ]  ] دـندرگ و رادروخرب  يواستم  روط  هب  دوخ  یعامتجا  یلم و  قوقح  زا  روشک  دارفا  مومع   » دومن يراودـیما  راهظا 

(3) .دنوش رادروخرب  یقیقح » یسارکومد  تیطورشم و 

تیطورشم یسارکمد و  یبرغ  موهفم  زا  هاش  شیاتس 

ماع روط  هب  ار  تیطورـشم  یـسارکومد و  دوبن ، رادروخرب  مزال  تردق  هبرجت و  زا  هتبلا  هک  شتنطلـس ، تسخن  ههد  ياهلاس  یط  هاش 
رویرهش رد  هک  يرفـس  نایاپ  رد  يو   (4) .درک یم  دیجمت  ییاپورا  ياهروشک  رد  نآ  دـیفم  ياهدرواتـسد  زا  صخالاب  دوتـس و  یم 

زا يزیمآ  شیاتس  تبثم و  تشادرب  دوخ ، زور  نآ  مهف  كرد و  دح  رد  دروآ  لمع  هب  یبرغ  ياپورا  روشک  دنچ  هب   1327

ناگدنیامن عمس  هب  ایلاتیا  سیئوس و  هسنارف ، ناتسلگنا ، ياهروشک  رب  مکاح  کیتارکومد  ماظن 

دنناوتب زین  ناریا  رب  مکاح  یعامتجا  یسایس و  ناکرا  هک  درک  يراودیما  راهظا  دیناسر و  سلجم 

لثم ام  .مینامب  رود  ایند  ندمت  هلفاق  زا  دیابن  ام  : » تفگ یم  وا  .دـنریگب  هرهب  تکلمم  تفرـشیپ  رد  اهروشک  نآ  يراتفر  ياهوگلا  زا 
زورما  » و دوش » هراپ  تسا  هدرک  لصو  ناهج  ندـمت  هلفاق  هب  ار  ام  هک  يریجنز  نآ  میراذـگب  دـیابن  میا و  هتفای  لاصتا  اـیند  هب  ریجنز 

شیپ نآ  اـب  دـیاب  مـیراد و  یکیدزن  طاـبترا و  اـیند  اـب  فـلتخم  تاـهج  زا  اـم  اریز  .درک  ییاطـسو  نورق  یگدـنز  ناوـت  یمن  رگید 
(5)« .میورب

ص:28

يولهپ هاش  اضردـمحم  نویامه  ترـضحیلعا  تانایب  اه و  هبحاـصم  اـه ، ماـیپ  اـهقطن ، تاـفیلأت ، هعومجم  اضردـمحم ؛ يولهپ ، - . 1
ص 1053. مود ، دلج  ناریا ، هاشنهاش  رهمایرآ 

ص 1078. مود ، دلج  نامه ، - . 2
ص 18. نیشیپ ، فرشا ؛ يدمحا ، - . 3
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، دش یم  يرپس  تنطلس  نارود  زا  يرتشیب  نامز  هچ  ره  تشادن ، مه  ینادنچ  قمع  هتبلا  هک  روشک  یـسایس  ماظن  زا  یقلت  زرط  نیا  اب 
تلود حطس  رد  دوجوم  ياهیتساک  یخرب  زا  ات  دروآ  یم  مهارف  يا  هنیمز  دوخ  نیا  درک و  یم  ساسحا  دوخ  رد  يرتشیب  تردق  هاش 

ینحل اب  نآ  ریاظن  و 

ياهنویسکارف زا  یناگدنیامن  اب  شتاقالم  رد  رذآ 1327 ، رد 18  هکنانچ  .دنک  داقتنا  زیمآدیدهت 

راب فسأت  ار  هتشذگ  لاس  دنچ  رد  اهتلود  ياهییآراکان  اهیراک و  مک  اتحارص  یلم ، ياروش  سلجم 

ناـکرا ریاـس  هجوتم  ار  دوخ  ياـه  تیلوئـسم  هدرک و  یم  یلاـخ  هناـش   » دوـخ فیاـظو  راـب  ریز  زا  هک  درک  مهتم  ار  ناـنآ  دـناوخ و 
دوبهب یحالـصا ، ياهراک  ماجنا  رد  هک  تسا  نیا  يارب  اـهتلود  زا  نم  تیاـمح  یناـبیتشپ و   » هک داد  رادـشه  و  دـننک » یم  تموکح 

هتشاد قیفوت  اهنآ  راشف  یتخس و  عفر  هعماج و  عضو 

مهاوخ اهنآ  تیقفوم  رب  طورـشم  ار  تقفاوم  تیوقت و  بیوصت و  نیا  هیتآ  رد  یلو  دنهاکب ، مدرم  تالکـشم  راب  زا  دنناوتب  دنـشاب و 
سلجم انلع ، هاـش ، اـت  دـش  يا  هناـهب  دـمآ و  شیپ  نـمهب 1327  دـصقءوس 15  تاراـهظا ، نیا  زا  سپ  یهاـتوک  تدـم   (1)« .تخاس

اب دزاس و  مهتم  تیطورـشم  لوصا  ياتـسار  رد  شفیاظو  ماجنا  مدع  يراک و  مک  هب  ار  نآ  دشکب و  دـقن  هتوب  هب  زین  ار  یلم  ياروش 
تهج ات  دراشف  ياپ  ناسـسؤم  سلجم  لیکـشت  موزل  رب  دوب  هتفرگ  تروص  تیطورـشم  ناماگـشیپ  یخرب  يوس  زا  هک  ییاهییامنهار 
نمض يراتفگ  یط  دنفسا 1327  رد 5  هاش  .دـبایب  ینوناق  یهار  روشک ، مهم  ياـهیریگ  میمـصت  هصرع  رد  دوخ  تاراـیتخا  شیازفا 

ياهروشک رب  مکاح  هطورـشم  ياهماظن  اب  یتیخنـس  نادـنچ  ناریا  تیطورـشم  هکنیا  سلجم و  زا  داقتنا  روشک و  تالکـشم  حیرـشت 
: تفگ تسا ، هتشگن  تاعارم  نآ  رد  اوق  نزاوت  زین  درادن و  ناهج  فلتخم 

دنراد عالطا  یبوخ  هب  نایاقآ  هتبلا  .دـیئامن  لصاح  راضحتـسا  نآ  زا  متـساوخ  هک  دوب  یمزال  بلطم  رکذ  نایاقآ  تاقالم  زا  دوصقم 
یتخبدـب و تکـالف و  رقف و  .تسا  هدـش  هتخیـسگ  مه  زا  روما  هزاریـش  هتخیر و  مه  رد  ثیح  ره  زا  هنافـسأتم  روشک  یلعف  عضو  هک 

هجدوب هک  تسا  لاس  جـنپ  ًالثم  .دوش  یمن  ماـجنا  روشک  رثؤم  ياههاگتـسد  رد  يدـیفم  راـک  چـیه  هتفرگ و  ارف  ار  اـج  همه  يراـمیب 
هب تانایرج  نیا  مامت  هدشن و  لصاح  تاقبط  یعامتجا  یگدنز  رد  مه  یلیدـعت  هنوگ  چـیه  هتـشذگن و  سلجم  بیوصت  زا  تکلمم 

رد مه  نونکات  دشاب و  یم  نم  هقیلس  هدیقع و  لیم و  فالخرب  یلک 

.ما هدش  رکذتم  ار  بلطم  نیا  هدیدع  دراوم 

هب درادن و  ایند  ياه  تیطورـشم  زا  مادکچیه  هب  تهابـش  ناریا  یـسارکومد  تیطورـشم و  هک  تسا  نیا  یگتفـشآ  نیا  یعقاو  تلع 
نیودت اه  نآ  ملق  هب  مه  یـساسا  نوناق  دنراد و  تکرـش  هسلج  نیا  رد  نانآ  زا  يا  هدـع  هک  تیطورـشم  ردـص  نیدـهاجم  قیدـصت 

هلماع ياوق  نیب  نزاوت  ات  هتفای ،

، همه دبال  نم و  هک  روط  نامه  .دش  دهاوخن  روشک  دیاع  يزیچ  داسف  زا  ریغ  دشابن  تیطورشم 

ص:29
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هوق نیا  صوصخ  هب  دیامن و  لرتنک  تراظن و  هننقم  هوق  دیاب  ار  هیرجم  هوق  هک  میفرتعم  میتسه و  هیرجم  هوق  قلطم  تارایتخا  فلاخم 
روط نامه  دنک ، بیوصت  یگدیسر و  تقد  اب  ار  یتکلمم  هجدوب 

لاکـشا تاباختنا  دیدجت  اب  دوش  داجیا  یتسب  نب  دشاب و  هابتـشا  هار  رد  هننقم  هوق  هدرکان  يادخ  رگا  دناوتب  دـیاب  تکلمم  سیئر  مه 
.دیامن كرد  ار  مدرم  دیدج  هدیقع  تروص  ره  هب  هدومن و  عفر  ار 

اهنآ هک  میئامن  ذاختا  ار  یقیرط  دـیاب  مه  ام  تسه  اوق  نیب  نزاوت  اهنآ  رد  امازلا  هک  ایند  یقرتم  تارکمد و  کـلامم  ماـمت  لـثم  سپ 
.دنا هدومن  ذاختا  هبرجت  اهلاس  زا  سپ 

هیقار ندمتم و  کلامم  مامت  رد  هک  روط  نآ  نآ ، یعقاو  موهفم  هب  یقیقح  تیطورشم  هنافـسأتم  ام  روشک  رد  هک  منک  یم  رارکت  زاب 
.دنشاب یمن  دنم  هرهب  تیطورشم  يدازآ و  یعقاو  میهافم  زا  يواست  هب  روشک  دارفا  مومع  درادن و  دوجو  تسا  دوجوم 

مه دـیامن و  تراـظن  دوخ  تشونرـس  رد  دـناوت  یم  رتـهب  تلم  مه  تکلمم  سیئر  صیخـشت  تروص  رد  تاـباختنا  دـیدجت  قح  اـب 
هب میامن  تکلمم  يادف  ار  دوخ  ناج  یعقوم  ره  رد  متسه  رضاح  هک  نم  .تفرگ  دهاوخ  ماجنا  رتدازآ  رت و  حیحـص  یلیخ  تاباختنا 

مان هک  منک  یمن  لوبق  يور  چیه 

هدـنیآ هدرک و  هتفـشآ  ار  عاـضوا  هدومن و  هدافتـساءوس  یلعف  تیطورـشم  صقن  زا  هک  دوـش  لـهاج  صاخـشا  زا  يا  هدـع  هبعلم  نم 
.دنهد قوس  یهابت  هب  ار  روشک 

زا مهد و  لیکـشت  ار  ناسـسؤم  سلجم  هک  ما  هدش  ممـصم  هدومن و  مزال  تروشم  هطورـشم  ردص  لاجر  اب  قوف ، بتارم  هب  هجوت  اب 
اب ینوناق  ره  نوچ  هکنیا  لوا  مراد : دوصقم  ود  توعد  نیا 

ادیپ تاحالصا  يا  هراپ  هب  جایتحا  هزات  ياه  تیعضو  ندمآ  دوجو  هب  نامز و  تفرشیپ  هب  هجوت 

، لوا دوصقم  نیا  رب  انب  تسا ، هدشن  ینیب  شیپ  یساسا  نوناق  رد  هنافسأتم  حالصا  نیا  هار  دیامن و  قیبطت  نآ  تایضتقم  اب  ات  دنک  یم 
.دروآ لمع  هب  یساسا  نوناق  رد  دوخ  عقوم  رد  عامتجا  روشک و  عفن  هب  ار  همزال  تاحالصا  نآ  هلیسو  هب  ناوتب  هک  تسا  یهار  نتفای 

(1) .تسا یساسا  نوناق  متشه  لهچ و  لصا  حالصا  عوضوم  مود 

رهاظ بسح  رب  لقادـح  ماـگنه  نآ  اـت  هک  یلم  ياروش  سلجم  یـساسا ، نوناـق  لصا 48  دافم  رییغت  ناسـسؤم و  سلجم  لیکـشت  اـب 
ره دوب  راتخم  هاش  .تفرگ  رارق  شا  هرطیس  تحت  دوب ، هاش  هدارا  تلاخد و  زا  نوصم  نآ ، تدم  ياضقنا  تیلاعف و  لیکشت ، ینوناق ،

رب دید ، تحلصم  هاگ 

، بیترت نیدب  .دیامن  رداص  ار  هتساوخ  دوخ  ون و  یتاباختنا  نامرف  دهد و  همتاخ  نیسلجم  رمع 

.دید هبرض  یتخس  هب  ناریا  تیطورشم  یلصا  نکر 
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زور دـنچ  درک ، دـییأت  یلم  ياروش  سلجم  رب  هطلـس  رد  ار  وا  تارایتخا  هطیح  دوب  هاش  رظندـم  هکنانچ  ناسـسؤم ، سلجم  هک  نیمه 
نوچ  » هک درک  دیکأت  هدوتـس و  ار  نانآ  مادـقا  هاش  هک  دـندش  تقوشوخ  ناسـسؤم  سلجم  ياضعا  تشهبیدرا 1328 ، رد 24  دعب ،

نیودت رد  نایاقآ  مادقا  دوش  راوتسا  ام  روشک  رد  دوخ  یقیقح  سایقم  هب  یسارکومد  هک  دش  نیا  رب  فوطعم  تلم  هدارا 
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يرارقرب اب  یقیقح  تیطورشم  سپ  نآ  زا  : » هک درک  هفاضا  هاش  تسا .» تیمها  ياراد  مزال و  سب  یـساسا  نوناق  رد  يدیدج  لوصا 
یساسا نوناق  رد  هک  نیسلجم  ای  سلجم  لالحنا   » هک درک  هیصوت  »(1) و  دش دهاوخ  هدراذگ  ارجا  دروم  هب  روشک  رد  اوق  نیب  نزاوت 

راظتنا فالخرب  هتـساوخن  يادـخ  اـی  دـیآ  شیپ  يرما  رگا  هک  تسا  یعقوم  يارب  هدـش  هتـشاذگ  تکلمم  سیئر  رظن  هب  ینیب و  شیپ 
ای سلجم  لمع 

رما میکحت  يارب  لوصا  نیا  .دـنیامن  راـهظا  ار  ناـشدوخ  رظن  دـنناوتب  عـقوم  نیا  رد  مدرم  دـشاب  یموـمع  راـکفا  اـب  نیاـبم  نیـسلجم 
يارب دنا  هداد  ماجنا  هزور  دنچ  نیا  رد  نایاقآ  هک  يراک  تسا و  تیطورشم 

همادا عضو  نیا  رگا  نوچ  داد ، تاجن  دوب  هدش  راچد  يراب  تکالف  عضو  هب  هک  ار  ام  تیطورشم  مادقا ]،[ نیا  .دوب  تیطورشم  تابثا 
رد تردق  روز و  لامعا  لوصا  ای  .دش  یم  ادیپ  تروص  ود  تفای  یم 

یب جرم و  جره و  اهنآ  لمعلا  سکع  هک  دش  یم  يا  هدـیدع  تائالتبا  بجوم  لوصا  نیا  دوخ  هک  دـیدرگ  یم  رقتـسم  تکلمم  نیا 
(2)« .دش یمن  مامت  تکلمم  عفن  هب  نامز  نیا  رد  ایند و  رد  هک  میدش  یم  یتابالقنا  راچد  هتساوخان  يادخ  ای  دوب ، یمظن 

تلادـع ققحت  لوئـسم  ار  تواضق  يرتسگداد و  هاگتـسد  دـناوخ و  تیطورـشم  ناکرا  زا  ار  یعامتجا  تلادـع  هاش  هسلج  نامه  رد 
هک سلجم  تلود و  درکلمع  زا  ددـجم  داقتنا  زا  سپ  ات  دـید  مزال  دوخ  رب  هاتوک  تصرف  ناـمه  رد  درمـشرب و  روشک  رد  یعاـمتجا 

دیاب هک  روط  نآ   » هک دنک  شنزرـس  زین  ار  روشک  يرتسگداد  هاگتـسد  دوب ، هتفرگ  دوخ  هب  يرت  يدـج  گنر  هتـشذگ  ياههام  یط 
تیوقت رب  شتنطلـس  لیاوا  رد  هک  يدنگوس  هب  درک  یم  ناعذا  زونه  هاش  لیـصافت  نیا  مامت  اب   (3) «. دهد یمن  ماجنا  ار  شدوخ  راک 

مزال تسا  هدـش  ناریا  یـساسا  نوناق  رد  یتاحالـصا  هک  مه  الاح   » تسا و رادافو  ناـنچمه  هدرک  داـی  یـساسا  نوناـق  تیطورـشم و 
نوناق ظفح  هب  يدیدج  دنگوس  هک  متسناد 

(4)« .منک ادا  ناریا  یساسا  دیدج 

یساسا نوناق  رییغت  ناسسؤم و  سلجم  لیکشت  اب  نویناحور  تفلاخم 

تدم ار  وا  .دوب  یناشاک  هّللا  تیآ  دش ، ریگتسد  نمهب 1327 ، رد 15  هاش  لاح  هب  دصقؤس  هثداح  زا  سپ  هک  یناسک  مامت  سأر  رد 
دابآ مرخ  رد  كالفالا  کلف  هعلق  هب  يریگتسد  زا  سپ  یهاتوک 

هب طوسبم  اتبـسن  يا  همان  یط  ناـنبل ، رد  شهاگدـیعبت  ناـمه  زا  یناـشاک  هّللا  تیآ  .دـندرک  دـیعبت  ناـنبل  روشک  هب  سپـس  دـندرب و 
لصا هژیو  هب   ) یساسا نوناق  زا  يداوم  رییغت  ناسسؤم و  سلجم  لیکشت 
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دزشوگ هاش  صخـش  سلجم و  ناگدنیامن  مدرم ، هب  مادقا  نیا  ءوس  تاعبت  زا  ار  دوخ  قیمع  ینارگن  هدرک ، ضارتعا  تخـس  نآ )  48
.دندومن

: میناوخ یم  یناشاک  هّللا  تیآ  همان  زا  ییاهشخب  رد 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

نیا دـیامن  یم  راد  هحیرج  ار  بولق  هک  ناریا  زیگنا  فسا  تابیترت  زیخ و  تمالم  تاییعـضو  .میظعلا  یلعلا  هللااب  الا  هوق  الو  لوحال  و 
غالبا مالـس  زا  سپ  ار  زیزع  ناـنطومه  هب  هینادـجو  هیمتح و  هینید  هفیظو  هار  خـسرف  دـص  دـنچ  زا  دومن  راداو  ار  نطو  زا  هداـتفارود 

 ... میامن

هـشقن هک  ییاه  يرگدادیب  عیاجف و  زا  رانک و  ار  یلبنت  رادیب و  تلفغ  باوخ  زا  رثؤم و  مالـسا  مداخ  نیا  هناصلاخ  ضیارع  مراودیما 
دشوپ یم  ار  لمع  هماج  بیرقنع  تلم  تلفغ  اب  هدیشک و  ار  نآ 

سوماـن و ناـج و  لاـم و  کـلام  یـسک  تموکح  زرط  نیا  رد  هدیـشچ ، ار  هلاـس  تسیب  يروتاـتکید  هزم  همه  دـیئامن ...  يریگولج 
ساره میب و  نودـب  ار  یتیانج  ملظ و  ره  .دوش  یم  هرادا  هزینرـس  روز  هب  ناهاوخدوخ  هاوخلد  هب  تکلمم  روما  تسین و  دوخ  تیثیح 

نیا یلو  .دـنیامن  یم  یـشایع  فرـص  دـنرب و  یم  اـمغی  هب  ار  تـلم  لاـم  دـنیامن و  یم  ادـخ  زا  ِناربـخ  یب  نآ  یمرـش  یب  لاـمک  اـب 
يروتاتکید

دنربب و شیپ  هزینرـس  اب  ار  تاباختنا  دـنهد و  رییغت  دـنا  هتفرگ  میمـصت  هکنانچ  ار  یـساسا  نوناق  هک  یتقو  نآ  رب  ياو  تسین ، ینوناق 
تسا تقونآ  .دنهدب  لیکشت  دساف  صاخشا  زا  ار  انس  سلجم  دنناشنب و  تلاکو  یـسرک  هب  ار  يروتاتکید  رادفرط  نادایـش  نادزد و 

فالخرب سک  ره  دشاب و  هتـشادن  اهروتاتکید  ياه  یهاوخدوخ  ملاظم و  فالخرب  یملکت  یـسفنت و  كدـنا  تردـق  سکچیه  هک 
اهنآ لیم 

 ... دنتسرف یم  شمدع  راید  هب  ای  دوش ] یم   ] کیرات سبح  راتفرگ  دنزب  یفرح 

ناراـکتنایخ و ندرک  راوس  یـشیامرف و  تاـباختنا  یـساسا و  نوناـق  رییغت  يارب  عـیجف  عـضو  نآ  اـب  تلم  مالـسا و  مداـخ  نیا  دـیعبت 
زایتما دیدجت  تفن و  هلئسم  هدز و  کلف  تلم  نیا  هدرگ  هب  نامشچرون 

يارب ار  یهلا  بضغ  دعب  هرود  يارب  دوخ  باختنا  عمط  هب  ناگدنیامن  نایاقآ  تسا ...  یهاش  کناب 

زا دـینک و  ملع  یگنادرم  دـق  .دـیراذگن  راـگدای  تسا  يدـبا  نیرفن  تنعل و  ثعاـب  هک  ار  تناـیخ  مرج و  نیا  دـینکن و  هریخذ  دوخ 
رصع ار  دوخ  رصع  .دیئامن  يریگولج  نید  یب  هاوخدوخ  نینئاخ  تیانج 

هاوخ نطو  رویغ و  نامدرم  زا  ریثک  یعمج  ياهبنوخ  یساسا  نوناق  .دیهدن  رارق  تیطورشم  ضارعا 
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.دـنک رییغت  دـیراذگن  تـسا  بـیترت  ره  هـب  هدـش ، نآ  هار  رد  سوـفن  فـالتا  ضارعا  کـته  لاوـما و  بـهن  ردـقچ  .تـسا  رادــنید 
تناید و دننیشنب و  يروتاتکید  یسرک  هب  نانار  توهش  ناهاوخدوخ و 

یگراچیب هدمع  دیاب  هک  ار  تفن  دیوشن  یضار  .دنیامنب  دوخ  ینار  توهش  يادف  ار  تلم  تکلمم و 

 ... دورب شَفک  زا  یبنجا  عفن  هب  ناگیار  هب  دوشب  عفد  نآ  زا  هنسرگ  تخل و  تلم  نیا 

ار همه  دـنناوت  یمن  .تسا  مزال  يراکادـف  زوسنامناخ  ملاظم  يروتاتکید و  یـساسا و  نوناق  رییغت  زا  يریگولج  رد  زیزع ! ناـنطومه 
ینامیشپ هک  یلاح  رد  دیوش  یم  نامیشپ  الاو  دور  یم  شیپ  زورما  يایند  رد  تیدج  اب  تلم  باسح  فرح  .دنیامن  سبح  ای  دنشکب 

.درادن يدوس 

: دناسرب ینویامه  ترضیلعا  ضرع  هب  هملک  دنچ  تسا  مزال  همتاخ  رد 

تکلمم .دوش  یم  مامت  تکلمم  تلم و  ررض  هب  تسین و  هاش  عفن  هب  یساسا  نوناق  رییغت  اهاش !
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مامز ندرپس  يروتاتکید و  هب  هن  تسا  سلجم  حالـصا  يدازآ و  هب  فوقوم  مهنآ  .دراد  یعامتجا  یقیقح  تلادع  هب  دـیدش  تجاح 
رب تکلمم  تلم و  نیا  داینب  رتدایز و  يرگدادـیب  ملظ و  زور  هب  زور  هک  یهاوخدوخ  عمط و  توهـش و  ياـه  لوسپک  تسد  هب  روما 

.دور داب 

هاش رب  ینبم  ار  تلم  تاـساسحا  عاونا  تاقدـص و  نشج و  سلاـجم  تاـفارگلت و  ربخ  تاـغیلبت  هرادا  ماـش  حبـص و  ره  تسا  هاـمکی 
نیا لباقم  رد  تسین  یضتقم  ایآ  دیامن  یم  شخپ  ویدار  رد  یتسود 

رد هلخادـم  یـساسا و  نوناـق  رییغت  يروتاـتکید  یناـبم  میکحت  ضوـع  رطخ  عـفر  هنارکـش  هدیدمتـس و  تـلم  هبئاـش  یب  تاـساسحا 
؟ دیئامن مهارف  ار  اونیب  تلم  شیاسآ  يدازآ و  هلیسو  تاباختنا 

تکلمم تلم و  حالص  فالخرب  دیابن  هک  تسا  یتناما  هدرپس  امش  تسد  هب  تلم  هک  ار  يا  هزینرـس  دیوشن ، رورغم  هزینرـس  هب  اهاش !
قح نوچ  تسا  خلت  ینویامه  هاگـشیپ  رد  ضیارع  نیا  دنچ  ره  .دیئامنب  دامتعا  ءاکتا و  هدومرف  رطخ  عفر  هک  ییادخ  هب  دیرب  راک  هب 

نیریش هرمث  یلو  تسا  خلت 

(1) یناشاک مساقلاوبا  دیس  نیملسم  مالسا و  مداخ  ! دراد

، تشاد یناشیپ  رب  ار  نیدرورف 1328  خیرات 21  هدیـسر و  قارع  هیملع  ياه  هزوح  ياملع  زا  نت  ياضما 45  هب  هک  يرگید  هماـن  رد 
سلجم طسوت  یساسا  نوناق  رییغت  زا  هدش  هتساوخ  هاش  زا 

تیطورشم و نیناوق  زا  يداوم  لیطعت  یساسا و  نوناق  رییغت  زا  یناحور  ياملع  ینارگن  زا  یکاح  همان  نیا  .دنک  يریگولج  ناسـسؤم 
: تسا یسارکومد 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

ضرع هب  هریغ  ضیارع و  ضرع  زا  هدـیدع  لیاسو  هب  ارارک  ییوگاعد  بتارم  میدـقت  اب  یهاشنهاش -  نویامه  ترـضحیلعا  هاگـشیپ 
رییغت حاتفم  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  يا  هدام  تسا  هدیسر  یلعا  نویامه 

صصختم هک  نویناحور  مومع  مدرم و  هیلاع  راظتنا  قباطم  نایوگاعد  رظن  هب  دوش  یم  یساسا  نوناق 

فالخ ناریا  تلم  یمومع  راکفا  قباطم  مه  دنا و  هداد  ناحتما  ارارک  دنتسه و  یهاوختلود  رد 

.هریغ تموکح و  زرط  تنطلـس و  بهذم و  زا  تسا  تکلمم  نوئـش  مامت  ظفاح  هک  تسا  یـساسا  نوناق  لزلزت  بجوم  تحلـصم و 
ناـمرف نوـچ  یلو  تسین  هداـم  نیا  نتـشاذگ  هب  یمازلا  نویاـمه  فرـش  يذ  فرط  زا  هـک  دـنا  هدوـمرف  ارارک  ترـضحیلعا  هـچ  رگا 

تسا هدوب  هدام  هس  رظان  ینویامه 

رظن هجوت و  لحم  مه  هدام  نیا  هک  دننک  یم  روصت  دـنوش  یم  رـضاح  ناسـسؤم  سلجم  مان  هب  هک  یناسک  صوصخم  مدرم و  مومع 
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مه تسین  يرظن  هدام  نیا  هب  تبسن  هک  دوش  رشتنم  هیمالعا  تلود  فرط  زا  دییامرف  رما  هک  میتسه  یعدتـسم  .تسا  ینویامه  صاخ 
راکفا رد  هک  یبارطضا  مه  نایوگاعد و 

هیناثلا 1368 يدامج   11 .دوب دهاوخ  نانتما  رکشت و  دیزم  بجوم  عفر و  تسا  هدش  ادیپ  یمومع 

[(2) .تسا هدیدرگ  رکذ  ءاملع  زا  نت  مان 45  همان  همان ، نیا  لیذ  ]

رییغت يارب  ناسسؤم  سلجم  لیکشت  هب  داقتنا  رد  مه  یناهبهب  دمحم  دیس  هّللا  تیآ  نینچمه 
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: تسناد نوناق  عرش و  فلاخم  ار  نآ  هدرک  ضارتعا  مادقا  نیا  هب  تبسن  ریز  حرش  هب  يا  هیمالعا  یط  یساسا  نوناق  زا  يداوم 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

زا مدرم  هماع  رد  دنیامن  ظفح  ار  دوخ  قوقح  دیاب  و  دنـشاب ] یم   ] قحیذ نآ  رد  ناریا  مدرم  مومع  هک  يدـماشیپ  هطـساو  هب  مایا  نیا 
.دوش یم  هدهاشم  هداعلا  قوف  یناشیرپ  بارطضا و  تاقبط  عیمج 

روش و دروم  ناسـسؤم  سلجم  رد  تسا  رارق  یـساسا  نوناق  رییغت  حاتفم  مان  هب  هک  تسا  يا  هداـم  دروم  رد  بارطـضا  ینارگن و  نیا 
هچرگ .دـنیامن  یم  مالعتـسا  ریقح  یـصخش  رظن  زا  یخرب  دـننک و  یم  لاؤس  یعرـش  فیلکت  زا  مدرم  زا  یعمج  دوش ، عقاو  هرکاذـم 
مومع دزشوگ  تحارص  هب  زاب  دنشاب  قوبسم  علطم و  دارفا  همه  هکنیا  يارب  یلو  ما  هداد  حیرص  باوج  هلحرم  ود  ره  رد  اهافش  ریقح 

: میامن یم  دنا  هدش  یفرعم  ناسسؤم  سلجم  یگدنیامن  ناونع  هب  هک  ینایاقآ  هب  اصوصخم  تاقبط و 

نیا رد  هک  يأر  ره  مناد و  یمن  تکلمم  تنطلس و  نید و  حالص  هجو  چیه  هب  ار  هدام  نیا  ناونع 

تهج نیا  هب  مناد و  یم  تکلمم  دودح  رارقتسا  لالقتـسا و  تنطلـس و  نید و  حلاصم  فلاخم  تکلمم و  هب  تنایخ  دوش  هداد  باب 
(1) .یناهبهب يوسوملا  دمحم  رقحالا  ...درادن  تینوناق  یساسا  نوناق  بجوم  هب  عرش و  فلاخم  دوش  هداد  دروم  نیا  رد  هک  يأر  ره 

يروتاتکید ياه  هیاپ  میکحت 

یخرب هکنیا  زا  دوب  هدرک  رفس  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  هب  رذآ 1328  لیاوا  نابآ و  رخاوا  رد  هک  هاش 

تاعوبطم اب  يا  هبحاصم  یط  دش و  دنم  هیالگ  دندومن  فیـصوت » یقرـش  ردـتقم  ناطلـس  کی   » ناونع هب  ار  وا  روشک  نآ  تاعوبطم 
يرود ندب  هسبلا و  رب  تارهاوج  نتخیوآ  زا  هک  درک  فیـصوت  یقرـش  یتنـس  ناطلـس  کی  ياهیگژیو  زا  يراع  ار  دوخ  روشک ، نآ 
هجاوم نآ  اب  يزورما  تارکومد  هطورـشم و  تموکح  کی  هک  تسا  یلئاسم  نامه  ام  لئاسم  ناریا  رد  : » هک دومن  هفاضا  دـنک و  یم 

امـش یـساسا  نوناق  هب  تهابـش  یب  تاهج  يرایـسب  زا  هدـش و  میظنت  نیمز  برغم  یـساسا  نیناوق  يور  زا  اـم  یـساسا  نوناـق  .تسا 
ماجنا ینوناق  تایلمع  هلیسو  هب  تاحالصا  تکلمم  نیا  دننام  ناریا  رد  .تسین 

نینچ ياراد  مه  رگا  تسین و  يدادبتسا  يروتاتکید و  تارایتخا  ياراد  تنطلس  ماقم  دبای ، یم 

(2)« .درک یمن  هدافتسا  نآ  زا  تسا  ماقم  نیا  راد  هدهع  ًالعف  هک  یسک  دوب  يرایتخا 

سلجم نیا  لیکـشت  اب  هک  دوب  هدش  دعاقتم  يو  دندیـسر ، هاش  روضح  هب  انـس  سلجم  هرود  نیلوا  ناگدـنیامن  هک  دـعب  هام  ود  اقیقد 
ماگ لامک  لماکت و  ریسم  رد  شیپ  زا  شیب  ناریا  تیطورشم 
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یسلجم نامه  .درک  یم  لامعا  یلم  ياروش  سلجم  تابوصم  رب  يا  هقئاف  تراظن  دوب  هدنیامن  لماش 60  هک  انس  سلجم  .دراد  یمرب 
لباق نازیم  هب  یساسا  نوناق  لصا 48  رییغت  اب  لبق  يدنچ  هک 

هاش امیقتسم  ار  انس  سلجم  ناگدنیامن  زا  نت  یس  .دوب  هدش  هتساک  شهاگیاج  رابتعا و  زا  یهجوت 

نایاپ ات  دنور  نیا  .دندش  یم  باختنا  مدرم  يأر  اب  رهاظلا ، یلع  هیقب  نت  یس  درک و  یم  بوصنم 

هیاپ و  » هک درک  دـیکأت  انـس  ناگدـنیامن  اب  شیوگتفگ  هسلج  نیلوا  نامه  رد  هاش  .تفاـی  موادـت  يولهپ  اضردـمحم  تنطلـس  نارود 
لماکت دنور  طوسبم ، ینانخس  یط  »(1) و  .تفای دهاوخ  ماکحتسا  انس  سلجم  لیکشت  اب  یسارکومد  تیطورـشم و  تموکح  ساسا 
تیوقت موزل  رب  دوتس و  ریز  حرش  هب  وس ، نیدب  تشهبیدرا 1328  رد  یساسا  نوناق  هدام 48  دافم  رییغت  ماگنه  زا  ار  ناریا  تیطورشم 

: دومن دیکأت  نآ  رتشیب  هچ  ره 

لیمکت هزات  دـندوب ، کیرـش  نم  اب  رظن  نیا  رد  دـنراد  روضح  هک  مه  یناـیاقآ  نیمه  زا  یـضعب  هک  نم  هدـیقع  هب  ناریا  تیطورـشم 
هک تسین  يدـیدرت  .تـسا  هدرک  ادـیپ  دنـشاب  یم  هطورـشم  مدقـشیپ  هـک  یکلاـمم  هـب  تهابـش  شیپ  هاـم  هـن  تـشه  زا  ینعی  هدـش ،

نیرتهب دراد و  ناحجر  اهتموکح  ریاس  رب  تسا  نایامن  نآ  ناشخرد  جیاتن  اهروشک  مامت  رد  هک  یسارکومد  تموکح  تیطورـشم و 
ایازم و زا  دـننک و  یم  تیوقت  ار  تموکح  عون  نیا  مه  مدرم  هدرک و  ادـیپ  تابث  ماوق و  اـهروشک  رتشیب  رد  هک  تسا  اـهتموکح  عون 

تموکح رد  یلو  دـشاب ، هتـشاد  مه  یبیاـعم  تسا  نکمم  دراد و  یتانـسحم  یتموکح  ره  هتبلا  .دـنوش  یم  رادروخرب  نآ  تانـسحم 
باختنا ار  دوخ  ناگدیزگرب  دنهدب و  يأر  دیاب  مدرم  تیرثکا  دـیآ و  یم  دوجو  هب  مدرم  هدارا  يور  هک  تیطورـشم  یـسارکومد و 

اعبط دننک 

دیآ یمن  شیپ  یتحاران  دنروما  میهـس  کیرـش و  دوخ  هک  مدرم  يارب  .دوش  یم  تیاعر  ناشیا  لیم  دنک و  یم  تموکح  مدرم  هدارا 
ایند کلامم  ریاس  لثم  نآ  يایازم  زا  میئاـمن و  تیوقت  ار  تموکح  عون  نیا  هک  میـشاب  هتـشاد  ار  ماـمتها  یعـس و  تیاـهن  دـیاب  اـم  و 
(2) .مینک هدافتسا  تسا  هتشاذگ  زاب  تلم  يور  هب  ار  یقرت  تداعس و  هار  هک  یتابجوم  لیاسو و  هنوگ  همه  زا  میوش و  رادروخرب 

نمهب رد 2  تشاذگن و  بیـصن  یب  تیطورـشم  لماکت  هرابرد  دوخ  تشادرب  نیا  زا  زین  ار  یلم  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  هاش  هتبلا 
زین ناـنآ  يارب  دوب ، هدروآ  ناـبز  هب  انـس  سیـسأت  هزاـت  سلجم  ناگدـنیامن  عـمج  رد  نآ  زا  رتـشیپ  هک  ار  هچنآ  ره  نومـضم  ، 1328

فیاظو تفگزاب و 

مهم رایـسب  هدیـسر » لماکت  هیاـپ  هب  ناریا  رد  اـم  تیطورـشم  نوچ   » هکنیا هب  هجوت  اـب  ار  یلم  ياروش  سلجم  یتآ  هرود  ناگدـنیامن 
یـساسا نوناق  لوصا  زا  يرگید  دافم  رییغت  اـنامه  وا  دارم  هک  تیطورـشم -  رتشیب  لـماکت  تهج  رد  درک  دـیکات  يو  .درک  یباـیزرا 

ناگدنیامن يرای  هب  مه  زاب  دوب -

دروم تارییغت  سپ  نیا  زا  ات  تسا  دنمزاین  انس  سیسأت  هزات  سلجم  یلم و  ياروش  سلجم 
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تأیه اـب  يرت  حیرـص  لکـش  هب  ار  شروظنم  دنفسا 1328 ، رد 4   (1)« .دـسرب بیوصت  هب  يا  هنابلط  حالـصا  حور  کی  اـب  ، » شرظن
لصا رد  هکنیا  زا  داهن و  نایم  رد  انس  یلم و  ياروش  نیسلجم  هسیئر 

راهظا هدـشن ، ینیب  شیپ  سلجم  هبوصم  نیناوق  هرابرد  هاش  يارب  يرظنراـهظا  هنوگ  چـیه  قح  تیطورـشم ، یـساسا  نوناـق  ممتم   49
ياـسؤر هب  یقح  نینچ  اـهنآ  نیناوـق  رد  هک  دز  لـثم  ار  سیئوـس » اـکیرمآ و  دـننام  یقرتـم  ياـهروشک   » طـلغ هـب  درک و  یتیاـضران 

: تفگ انس  یلم و  ياروش  نیسلجم  هسیئر  تئیه  هب  باطخ  هاش  هیئاوکش ، نیا  رد  .تسا  هدش  هداد  ناش  ياهروشک 

رد هک  دش  حالصا  یـساسا  نوناق  زا  يداوم  دیـسر و  بیوصت  هب  یلوصا  ناسـسؤم  سلجم  رد  هک  موش  رکذتم  ار  هتکن  نیا  دیاب  یم 
راک يادتبا  رد  رگید  هدام  دنچ  حالصا  هک  دیدرگ  ینیب  شیپ  نمض 

نیسلجم بیوصت  هب  هک  دوب  ینیناوق  هب  عجار  لصا 49  هلمج  زا  دریگ ، رارق  روتسد  رد  نیسلجم 

نیسلجم بیوصت  هب  هک  ینوناق  هک  دهدب  صیخشت  تکلمم  سیئر  رگا  هک  دوب  هجوتم  دیاب  .دسر  یم 

سیئر يارب  تسا  هتسیاش  لصا 49  رد  هک ، بیترت  نیا  هب  دراد ، زاربا  ار  دوخ  رظن  دناوتب  دـیاب  تسین  روشک  حـلاصم  قباطم  هدیـسر 
هرابود رگا  هک  دنادرگرب  سلجم  هب  ار  نوناق  نآ  اددجم  تسنادن  تکلمم  حالص  هب  ار  ینوناق  هک  نانچ  هک  دش  لئاق  یقح  تکلمم 

هام شـش  نامز  تایـضتقم  قبط  تکلمم  سیئر  لقاال  ای  دنک ، لمع  تقو  نآ  دیدرگ  بیوصت  نیـسلجم  ياضعا  ثلث  ود  تیرثکا  اب 
عوضوم نیا  .دراذگب  توکسم  ار  نآ  هتشاد و  فقوتم  دناد  یمن  یضتقم  هک  ار  ینوناق  يارجا 

نیا تکلمم  سیئر  يارب  هدش و  هظحالم  زین  سیئوس  اکیرمآ و  دننام  یقرتم  ياهروشک  نیناوق  رد 

(2) .تسا هدیدرگ  ملسم  قح 

قاحلا یساسا  نوناق  ممتم  هب  یلصا  یساسا ، نوناق  لصا 48  دافم  رییغت  رب  هوالع  تشهبیدرا 1328 ، نامه 18  رد  ناسسؤم ، سلجم 
هاگ ره  تسناوت  یم  هاش  نآ  ساسا  رب  هک  دوب  هدرک 

ای لوصا  زا  کی  ره  دـهد و  لیکـشت  یناسـسؤم  سلجم  انـس ، یلم و  ياروش  نیـسلجم  رظن  قبط  رهاـظ ، بسح  رب  هتبلا  دـیامن ، هدارا 
رد روبزم ، یقاحلا  لـصا  بیوصت  زا  سپ  یهاـتوک  تدـم   (4) .دـهد رییغت  ینوناـق ، یتروـص  هب  مه  نآ  ار ،  (3) یـساسا نوناق  ممتم 

دنک و هدافتـسا  نیـسلجم ، ناگدـنیامن  یهارمه  تقفاوم و  اب  دوخ ، هژیو  رایتخا  نیا  زا  دوب  هدـمآرب  ددـص  رد  هاش  ناسـسؤم  سلجم 
یساسا نوناق  لصا 49  رد  .دهد  رییغت  هاوخلد  وحن  هب  زین  ار  تیطورشم  یساسا  نوناق  لصا 49 

: دوب هدمآ  نینچ  يرمق  لاس 1324  بوصم 
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.1288 صص 1287 - مود ، دلج  نامه ، - . 2
روشک یمسر  بهذم  مالسا و  سدقم  نید  هب  طوبرم  هک  نآ  ممتم  یساسا و  نوناق  لوصا  زا  کی  چیه  لماش   » رایتخا نیا  هتبلا  - . 3

یلا روبزم  لوصا  و  ، » دـیدرگ یمن  تسا » ناریا  هطورـشم  تنطلـس  هب  طوـبرم  اـی  نآ  ماـکحا  هیرـشع و  ینثا  يرفعج  هقح  هقیرط  هک 
.دوب ریسفت » رییغت و  لباقریغ  دبالا 

.271 صص 270 -  یسارکمد ، لوصا  ناریا و  یساسا  نوناق  یفطصم ؛ یمیحر ، - . 4
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ار نیناوق  نآ  يارجا  زگره  هکنیا  نودـب  تسا ، هاشداپ  قوقح  زا  نیناوق  يارجا  يارب  ماـکحا  نیمارف و  رودـص  مهن -  لـهچ و  لـصا 
(1) .دیامن فیقوت  ای  قیوعت 

دودرم ار  یلم  ياروش  سلجم  هبوصم  نیناوق  اب  هاش  تفلاخم  انایحا  ای  رظنراهظا و  هنوگره  یـساسا ، نوناق  ممتم  لصا 49  تس  ادیپ 
عناـم هتبلا  دزاـس ! قـقحم  روـشک  هصرع  رد  رتروراـب  هچ  ره  ار  یعقاو  تیطورـشم  تساوـخ  یم  هـک  وا  يارب  رما  نـیا  دوـب و  هدرمش 

نیا اب  .دش  یم  هدرمش  یگرزب 

ار هاش  يوزرآ  نیا  دنتساوخن  ای  دنتسناوتن ، انس  یلم و  ياروش  نیسلجم  تدم  هاتوک  رد  لاح ،

حالصا تـشهبیدرا 1336  رد  انـس ، سلجم  یلم و  ياروـش  سلجم  هرود 19  رد  هرخالاب  یـساسا  نوناـق  لصا 49  .دـنزاس  هدروآرب 
: دیزرو دیکأت  ریز  حرش  هب  یعقاو  تیطورشم  لوصا  زا  يرادساپ  هصرع  رد  هاش  تارایتخا  هطیح  هب  دیدرگ و 

فیقوت اـی  قـیوعت  ار  نیناوـق  نآ  يارجا  زگره  هکنیا  نودـب  تسا ، هاـشداپ  قوـقح  زا  نیناوـق  يارجا  يارب  ماـکحا  نیمارف و  رودـص 
تاصتخم زا  هک  تکلمم  هیلام  روما  هب  عجار  نیناوق  رد  دنیامن :

یلم ياروش  سلجم  هب  ددـجم  یگدیـسر  يارب  دـننادب  مزال  ار  رظندـیدجت  هاشداپ  ترـضحیلعا  هک  نانچ  تسا  یلم  ياروش  سلجم 
، دومن دییأت  ار  سلجم  قباس  رظن  زکرم  رد  نیرـضاح  زا  عبر  هس  تیرثکا  هب  یلم  ياروش  سلجم  هک  یتروص  رد  .دـنیامن  یم  عاجرا 

حیشوت ار  نوناق  هاشنهاش  ترضحیلعا 

(2) .دومرف دنهاوخ 

بالقنا يزوریپ  درگلاس  تبسانم  هب  هک  یمایپ  یط  دادرم 1329  رد 14  هاش  تیطورشم ، یساسا  نوناق  رد  تاحالـصا  نیا  اب  ماگمه 
لهچ  » درک رداص  زیزع » نانهیم  مه   » هب باطخ  تیطورشم 

نورق یط  ناریا  مدرم  ات  درک  يراودیما  راهظا  تفگ و  کیربت  نانآ  هب  بلق » میمص  زا  ار  ناریا  يدازآ  تیطورشم و  لاس  نیمجنپ  و 
رازگرب ار  تیطورشم  بالقنا  درگلاس  دنناوتب  يدامتم 

روشک رد  لاـعف  یـسایس  ياهلکـشت  بازحا و  درکلمع  رب  يدـج  يراذـگرثا  هنوگره  زا  طیارـش  نآ  رد  هک ، یلاـح  رد  (3) و  دنیامن
روشک نالک  روما  رد  درک  یم  هیصوت  اههورگ  نیا  هب  دوب ، زجاع 

لباق یـسایس  ماظن  زا  بسانم  ییوگلا  ناونع  هب  ار  یبرغ  ياپورا  هتفای  هعـسوت  ياـهروشک  ناـکامک  دـنهد و  ناـشن  يرتشیب  یلدـمه 
رد  (4) .دومن یم  هیصوت  روشک  نادرمتلود  هب  دیلقت 

هب رگیدکی  اب  یسایس  هدنکارپ  ياهلکشت  اههورگ و  درک  یم  دیکأت  اهراب  تشاد ، یلم  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  اب  هک  ییاهرادید 
جیاتن دریگ ، یم  تروص  یثحابم  تارکاذم و  فلتخم  لئاسم  هرابرد  هاگره  ات  دـنهد  لیکـشت » يوق  یتیرثکا   » هتفای و تسد  یقفاوت 

تسد هب  یلوبق  لباق 
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ص:37

ص 270. نامه ، - . 1

ص 270. نامه ، - . 2
ص 1333. مود ، دلج  نیشیپ ، اضردمحم ؛ يولهپ ، - . 3

.1347 صص 1346 -  مود ، دلج  نامه ، - . 4
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هطورشم ماظن  دوجو  ترورض  زا  زونه  هاش  هکنآ  اب  یسمش  ههد 1320  ینایاپ  ياهلاس  رد   (1) .دوش نیمأت  یتکلمم » ياهفده   » دیآ و
ره نتفرگ  هدیدان  يوس  هب  تلود  سلجم و  يدـعب  ياهیریگ  تمـس  هدـهاشم  مهدزناش و  سلجم  لیکـشت  زا  سپ  تفگ ، یم  نخس 

دراو شتیعقوم  میکحت  رادتقا و  رب  تیطورشم  ماظن  هک  ار  ییاهبیسآ  يروشک ، مهم  ياهیریگ  میمـصت  هصرع  رد  هاش  ماقم  رتشیب  هچ 
درگلاس تبسانم  هب  هک  دادرم 1330  مایپ 14  رد  همه ، نیا  اب  .درک  یم  كرد  رتشیب  تخاس ، یم 

: دوتس ریز  حرش  هب  ار  روشک  تفرشیپ  رد  هطورشم  ماظن  تیمها  درک ، رداص  روشک  مدرم  هب  باطخ  تیطورشم  بالقنا 

زا ار  مومع  تداعس  هافر و  میوگ و  یم  کیربت  ناریا  تلم  هب  تسام  فالسا  ثاریم  هک  ار  تیطورـشم  لاس  نیمـشش  لهچ و  نشج 
رد تلم  مومع  هک  میراودیما  .میناهاوخ  لاعتم  دنوادخ 

یمومع یعاسم  کیرـشت  یعمج و  راک  رهظم  هنومن و  هطورـشم  تموکح  .دنـشاب  اشوک  یعاس و  هراومه  تیطورـشم  لوصا  ظـفح 
یعامتجا و تلادـع  زا  هدـش  دـنم  هرهب  ینوناق  ياـیازم  قوقح و  زا  نوناـق  ياول  تحت  دوخ  دادعتـسا  هب  اـنب  سک  ره  نآ  رد  تسا و 

.دوش یم  رادروخرب  يدرف  يدازآ 

رد دنرادرب و  دوخ  یلاعت  یقرت و  هار  رد  دـنلب  ياه  ماگ  دـنا  هتـسناوت  ناهج  دازآ  للم  نوناق ]،[ تیطورـشم و  لوصا  هب  مارتحا  رثا  رب 
هک تسا  يرورـض  مارآ  تباث و  طیحم  یعامتجا  تاحالـصا  عون  ره  يارب  .دـننک  ظـفح  ار  دوخ  عفاـنم  قوقح و  یناگدـنز  هزراـبم 

ار یحالـصا  تامادقا  لزلزت  دیدرت و  نودـب  دـنهد و  ماجنا  شمارآ  اب  ار  دوخ  فیاظو  دـنناوتب  رما  نیلوئـسم  ینوناق و  ياه  نامزاس 
عورش

.دنیامن بیقعت  و 

یلم دروم  رد  هک  روط  نامه  دـهد  یم  صیخـشت  ار  دوخ  یقیقح  حـلاصم  لاح  ره  رد  هک  ناریا  شوهاب  هتـسیاش و  تلم  میراودـیما 
قفوم هشیمه  یلاعتیراب  يرای  هب  ات  دـیامن  مادـقا  دروم  ره  رد  صیخـشت  نسح  تناتم و  اب  هدرک  ظفح  ار  دوخ  یگنهامه  تفن  ندـش 

(2) .دشاب

ینارحب رایـسب  هاش  تیعقوم  دیـسر  یم  رظن  هب  دوب و  روما  ردصم  رد  قدـصم  رتکد  تلود  هک  یماگنه  دـعب ، لاس  دادرم  رد 14  اما ،
طقف دوب ؛ هطورـشم  ماظن  زا  يدج  دـیجمت  هنوگره  زا  رود  هب  هاتوک و  یلیخ  تیطورـشم ، بالقنا  درگلاس  تبـسانم  هب  وا  مایپ  تسا ،

(3) «. دننک لمع  نآ  قباطم  هتسناد و  مرتحم  ار  دوخ  یقوقح  فیلاکت  یساسا  نوناق  قبط  رب  مدرم  مومع   » ات درک  یم  يراودیما  راهظا 
زا لقادـح  هکنیا ، صخالاب  .دـیامن  رداص  یمایپ  تیطورـشم  درگلاس  تبـسانم  هب  هک  دوب  نآ  زا  رتراتفرگ  هاش  مه ، دادرم 1332  رد 

لماوع هارمه  هب  رابرد ، هاش و  لبق ، لاس  کی 

یلم تلود  هیلع  ار  ییاتدوک  حرط   (4)( اکیرمآ سیلگنا و   ) یجراخ رگ  هئطوت  ياهروشک  یلخاد و 
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.1350 صص 1349 -  ص 1347 و  مود ، دلج  نامه ، - . 1
.1357 صص 1356 -  مود ، دلج  نامه ، - . 2

ص 1383. مود ، دلج  نامه ، - . 3
ياه هزوح  رب  طلـسم  تردق  اهنت  ناونعب  ناتـسلگنا  هکیلاح  رد  دنفسا 1329 ، رد 29  ناریا  تفن  تعنـص  ندـش  یلم  زا  لبق  اـت  - . 4

، درک یمن  راذـگورف  یـششوک  چـیه  زا  ناریا  رد  يوروش  اـکیرمآ و  يداـصتقا  یـسایس و  ذوفن  زا  يریگوـلج  تهج  روـشک ، یتـفن 
یتباقر ناریا ) یتفن  عبانم  هب  یباـیتسد  تهج  هژیو  هب   ) لـخاد رد  اـهروشک  نیا  ذوفن  شرتسگ  يارب  روشک ، هس  ره  یناریا  نارادـفرط 
یمهس ندروآ  تسدب  يارب  يوروش  اکیرمآ و  روشک  ود  هکنآ ، اب  ناریا ، تفن  تعنص  ندش  یلم  زا  سپ  .دنتشاد  رگیدکی  اب  هناناج 
هداهن رانک  تباـقر  هصرع  زا  جـیردتب  هدوت ) بزح   ) شا یناریا  نارادـفرط  يوروش و  اـما  دـندش ، راودـیما  ناریا  تفن  زا  اـنتعا  لـباق 
ناریا یتفن  عبانم  هب  ددـجم  یبایتسد  يارب  یمک  ناکما  اه  ییاکیرمآ  کمک  نودـب  دـنتفایرد  هک  نایـسیگنا  لاح ، نامه  رد  .دـندش 

.دندیسر قفاوت  هب  روشک  نآ  اب  قدصم  تلود  ینوگنرس  تهج  لاس 1331 ، طساوا  زا  لقادح  تشاد ، دنهاوخ 
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دمآرد و 14 ارجا  هب  تیقفوم  اب  اتیاهن ، هک  دندینارورپ  یم  رس  رد  قدصم  رتکد  هاوخ  هطورشم  و 

زا هاشاضر  يرابجا  طوقـس  زا  دـعب  لاس  هدزاود  زین  ناریا و  رد  تیطورـشم  بالقنا  يزوریپ  درگلاس  نیمتـشه  لـهچ و  زا  سپ  زور 
فورعم 28 ياتدوک  هدش ، مهارف  ناریا  رد  یتنطلـس  هطورـشم  ماظن  تایح  دـیدجت  يارب  رگید  یلاجم  تفر  یم  نامگ  هک  تنطلس ،

یلخاد نارادفرط  کمک  اب  هاش  ههد 1320 ، طساوا  زا  لقادح  هکنیا ، نمض  .دز  لطاب  رهم  اهدیما  نیا  مامت  رب  دادرم 1332 

هطورشم و ماظن  ياهدرواتسد  نتشادرب  نایم  زا  يارب  رثؤم  ییاهماگ  شا  یجراخ  نادحتم  زین  و 

ارف روشک  یعامتجا  یسایس -  تالوحت  هصرع  رد  يدیدج  رصع  بیترت ، نیدب  دوب و  هتشادرب  يرالاس  مدرم  رب  ینتبم  یسایس  شور 
.دیسر
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ناریا رد  یسارکومد  نارحب  شرتسگ  يولهپ و  اضردمحم  تنطلس  مود  ههد  مود : لصف 

هراشا
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ناریا رد  یسارکومد  نارحب  شرتسگ  يولهپ و  اضردمحم  تنطلس  مود  ههد 

يدادبتسا ياهشور  تشگزاب  اتدوک و  میژر  رارقتسا 

ریـس رب  دـنا ، هداد  رارق  هعلاطم  یـسررب و  دروم  ار  دادرم 1332  ياتدوک 28  زا  سپ  ِناریا  یـسایس  تالوحت  دـنور  هک  یناـسک  همه 
بقاعتم دنفـسا 1299 و  موس  ياتدوک  روآدای  دادخر  نیا  .دنا  هدرک  دـیکأت  تیطورـشم  ینابم  زا  تیمکاح  نتفرگ  هلـصاف  يدوعص 

ریرس رب  ناخاضر  دوعص  نآ 

لاس هدزاود  زین  يولهپ  اضردمحم  .دیدرگ  رابتعا  یب  تسـس و  هطورـشم  ماظن  ياه  ناینب  یجیردـت ، دـنور  کی  رد  هک  دوب  تنطلس 
هک ار  يراتفر  يدج  روط  هب  دوب  نآ  رب  تنطلس ، زاغآ  زا  دعب 

ندودز تهج  هاش  هک  درک  راکشآ  روشک  يدعب  تالوحت  .دیامزایب  رگید  راب  دوب ، هتفرگ  شیپ  رد  کیتارکومد  ياهداهن  اب  شردپ 
يذ ياهتردـق  يرای  اب  صخالاب  یعامتجا ، یـسایس و  هصرع  رد  کیتارکومد  ریغ  ياهـشور  ینیزگیاج  تیطورـشم و  ياـه  هراـگنا 

روشک رب  مکاح  هنوگ  هطورـشم  یعامتجا  یـسایس -  ياضف  .تسا  هدروآ  تسد  هب  ار  مزال  تصرف  یلخاد ، رـصانع  یجراخ و  ذوفن 
هکنیا نودب  روشک  یـسایس  ناکرا  ییآراکان  یجراخ و  ياهروشک  ياوران  ياهتلاخد  هجیتن  رد  اتدمع   1332 ياهلاس 1320 -  یط 

، عقاو رد  .دش  هتسکش  مه  رد  دوش  هنیداهن 

یمظن تشگزاب  هدننک  یعادت  هک  دوبن  يا  هنوگ  هب  یـسایس  ناگبخن  نایم  رد  تردق  شخرچ  اضردمحم  تنطلـس  تسخن  ههد  یط 
ییاهتلود طوقس  سپس  لیکـشت و  زا  دوب  یلطاب  رود  تشاد ، نایرج  یـسایس  هنحـص  رد  هچنآ  .دشاب  روشک  هنحـص  هب  کیتارکومد 

نادنچ دومن ، یط  هرود  نآ  رد  هک  ییاهبیشن  زارف و  مامت  اب  یلم  ياروش  سلجم  دندوب و  فقاو  دوخ  فیاظو  تلاسر و  هب  رتمک  هک 
.دشاب هتشاد  يدیدج  رصع  زاغآ  زا  ناشن  ات  تخاسن ، هدنز  اهلد  رد  يدیما  هقراب 

تفگ ناوتب  لکشم  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  دوهشم  زین  دادرم 1332  ياتدوک 28  عوقو  زا  لبق  ناریا ، یسارکومد  رد  نارحب  ياه  هناشن 
رگا قدصم  دمحم  رتکد  يرادمامز  نارود  نایم ، نیا  رد  .دندش  مورحم  هطورشم  کیتارکومد و  ماظن  کی  زا  مدرم  اتدوک ، عوقو  اب 

تاهج یضعب  زا  هچ 
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رد یساسا  یماگ  دنناوتب  ًالمع  هک  دندوب  نآ  زا  رتراتفرگ  زین  تلود  نآ  يایلوا  اما ، دوب ؛ انثتسا 

سپ نآ  زا  مدرم ، فلتخم  راشقا  اب  تیمکاح  راـتفر  هک  دوب  ملـسم  ناـگمه  رب  .دـنرادرب  ناـیناریا  هلاـس  ابیرقت 45  ناـمرآ  نیا  ققحت 
ساسحا هب  هتشغآ  ییاضف  رد  دیاب  روشک  یعامتجا  یـسایس و  ياهداهن  دنک و  ادیپ  دنم  ماظن  ینوناق و  یبوچراچ  تسناوت  یم  رتمک 

.دندرک یم  ریس  ینماان 

يولهپ اضردـمحم  تنطلـس  لوا  ههد  رد  دـش  یم  طوبرم  اهتلود  هب  نآ  ماجنا  هک  يروما  هطیح  رد  یجراخ  ياهروشک  ذوفن  لاـمعا 
هک دـندوب  مهتم  اـه  هنیباـک  يارزو  زا  یتـیرثکا  زین  هرود و  نآ  ناریزو  تسخن  ریاـس  قدـصم  دـمحم  رتـکد  يانثتـسا  هب  دوـبن و  مک 

دنور نیا  .دوبن  ساسا  یب  مه  نادنچ  هک  یتاماهتا  .دنا  هتشاد  اکیرمآ  زین  يوروش و  سیلگنا ، ياهروشک  نارازگتسایس  اب  یتاطابترا 
اراکشآ يدهاز  هّللا  لضف  دبهپس  .تفای  يرتشیب  دومن  اتدوک  زا  سپ 

اه ییایناتیرب  يوس  زا  اتدمع  هک  هاش  رابرد و  هاگدید  زا  يریگ  عضوم  نیا  دنک و  یم  يوریپ  اه  ییاکیرمآ  تسایس  زا  هک  دوب  مهتم 
يریزو تسخن  زا  شخبجات  ِيدـهاز  بیقر ، نیفرط  نایم  دـنب  دز و  رد  زین  تیاهن  رد  دوبن و  دـنیاشوخ  نادـنچ  دـندش ، یم  تیاـمح 

وا رتمک  شا  یـسایس  تیلاعف  ینالوط  نارود  لوط  رد  هک  ( 1336  - 1334  ) يدعب ریزو  تسخن  ءالع  نیـسح   (1) .دش هتشاذگ  رانک 
هـصرع رد  اکیرمآ  سیلگنا و  روشک  ود  تباقر  رد  دـسر  یم  رظن  هب  هاش ، زا  يونـش  فرح  نمـض  میا ، هتفای  يأر  بحاـص  يدرف  ار 

(1339  - 1336  ) لابقا رهچونم  رتکد  هلاسراهچ  يریزو  تسخن  نارود  .دشاب  هتفرگ  شیپ  رد  يا  هنایوج  یتشآ  یشم  ناریا  یـسایس 
رد هک  دوب  ینآ  زا  رت  عیطم  ترـضحیلعا ، راـثن » ناـج   » ماـقم رد  زین ، دوخ  دروآ و  مهارف  هاـش  يارب  يرتـشیب  دوجو  زاربا  تصرف  هک 

لمع و هوحن  زا  ار  هاـش  اـی  دـنک و  داـجیا  لکـشم  ناریا  رد  اـکیرمآ  سیلگنا و  ياـهروشک  ياـه  هتـساوخ  فادـها و  دربشیپ  تهج 
يراذگرثا نودب  1340 ش )  - 1339  ) یماما فیرـش  رفعج  نازرل  هاتوک و  هنیباک  .دناجنرب  دوب ، هدش  هداهن  وا  هدهع  رب  هک  یفیاظو 

، اه ییاکیرمآ  تیامح  زا  يرادروخرب  اب  اراکـشآ  هک  داد  ینیما  یلع  رتکد  تلود  هب  ار  دوخ  ياج  روشک  یـسایس  هصرع  رد  يدـج 
هدامآ

هار هب  اتیاهن  اکیرمآ ، سیلگنا و  روشک  ود  دـش ، نیرفآرطخ  هاـش  تموکح  يارب  ینیما  هک ، نیمه  .دـناوخارف  شلاـچ  هب  ار  هاـش  دوب 
یـصاخشا طسوت  ائادـتبا  ار  نآ  يارجا  اه  ییاکیرمآ  تفر  یم  نامگ  هک  یفیاظو  ماجنا  شریذـپ  اب  هاش  .دـنتفای  تسد  یـضتقم  لح 

، دندید یم  رت  هدنبیز  ینیما  ریظن 

(1342  - 1340  ) ملع هّللادسا  يریزو  تسخن  هرود  رد  اتیاهن  درک و  راهم  ار  شتنطلـس  تردق و  ياه  هیاپ  رد  هدمآ  دوجو  هب  شزرل 
ياقبا موزل  رس  رب  اکیرمآ  سیلگنا و  رظن  فالتخا 
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يریزو تسخن  نارود  نایاپ  اـب  هکناـنچ ، .دـش  لـصف  لـح و  يزیمآ  تملاـسم  روط  هب  روشک  تیمکاـح  سأر  رد  هاـش  هنادـنمتردق 
هارمه یلخاد  ياهتفلاخم  دیدش  بوکرس  اب  هتبلا  هک  ملع ، هّللادسا 

(1) .دوش یم  رت  کیدزن  دوخ  يروتاتکید  جوا  نارود  هب  مارآ ، مارآ  هاش  دوب ،

هصرع زا  بوکرس و  تعرس  هب  میژر  فلاخم  یـسایس  ياهلکـشت  اههورگ و  دادرم 1332  ياتدوک 28  عوقو  زا  سپ  ینامز  كدـنا 
يارب يددـجم  تصرف  قدـصم ، رتـکد  يریزو  تسخن  هرود  رد  هک  هدوـت  بزح  نارادـفرط  .دـندش  هتـشاذگ  راـنک  روـشک  یـسایس 

رارق درگیپ  تحت  زین  نایارگ  یلم  قدصم و  رادفرط  بازحا  اههورگ و  .دنتفرگ  رارق  راشف  تحت  تخس  دندوب  هتفای  تیلاعف 

هورگ نیا  تیلاعف  مالسا  نایئادف  ناربهر  مادعا  يریگتسد و  اب  نینچمه  .دندش  يوزنم  هتفرگ و 

ناگدنیامن زا  يرامش  هب  باطخ  نیدرورف 1334  رد 20  هاش  .دش  کیدزن  دوخ  هار  نایاپ  هب  زین 

هب رگلالخا  برخم و  ياه  هتـسد  بازحا و  هدوت و  هلحنم  بزح  مسینومک و  اـب  اـم  هزراـبم  تاـمحز و  نونکا   » دـش یعدـم  سلجم ،
نارس هدش و  یشالتم  اهنآ  ياه  نامزاس  تالیکشت و  هدیسر ، هجیتن 

رد یجراخ  تسایس  رگید  دنا و  هدش  موکحم  ینوناق  ياه  تازاجم  هب  فیقوت و  ناشیاه  هتسدرس  و 

(2) «. درک دهاوخن  هنخر  ام  یلخاد  روما 

دنا و هدـش  بوکرـس  بولطمان  رـصانع  رـضاح  لاح  رد   » هک درک  دـیکأت  نانیمطا  اب  رگید  راب  لاس 1334  ياهزور  نیـسپاو  رد  هاش 
تلم کـلم و  هـب  تمدـخ  هار  رد  ار  دوـخ  تقادـص  یگتــسیاش و  ناـحتما  هـک  تـسا  دوـجوم  نارازگتمدـخ  يارب  تـصرف  نوـنکا 

(3) «. دنهدب

طوقـس هب  ار  قدـصم  رتـکد  تلود  هتفاـیزاب و  ار  دوخ  تردـق  دادرم 1332  ییاکیرمآ 28  یـسیلگنا -  ياتدوک  اـب  اـساسا  هک  هاـش 
ار دوخ  یسایس  نافلاخم  تسین ؛ هتسباو  یجراخ  تردق  چیه  هب  هک  دناوخ  یم  لقتسم  یهاشداپ  ار  دوخ  هکنیا  نمـض  دوب ، هدیناشک 

رکنم ههد 1330 ، یناـیم  ياـهلاس  یط  هاـش  .دـنراد  یمرب  ماـگ  یجراـخ  ياـهروشک  ياـه  هتـساوخ  ياتـسار  رد  هک  درک  یم  مهتم 
هب دوخ  یگتسباو  هنوگره  ینانخـس ، یط  دادرم 1336 ، رد  هکنانچ  .دوب  روشک  هصرع  رد  یجراـخ  ياهتردـق  ذوفن  لاـمعا  هنوگره 
هب هک  دناوخ  يداصتقا  یـسایس -  تالوحت  ماگـشیپ  ار  دوخ  دومن و  فیـصوت  يرگ  یچوه  ار  نآ  هدرک و  در  ار  یجراخ  ياهتردق 

ینبم ینشور  نیارق  دوجو  اب  هک  ضقانترپ  ساسا و  یب  رسارس  راتفگ  نیا  زا  ییاهشخب  رد  .تشاد  نایرج  روشک  رد  وا  نامگ 
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ص 50. نامه ، - . 3
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عفر ییارگرادـتقا و  هب  يو  لیامت  زا  اراکـشآ  اکیرمآ ، ناتـسلگنا و  ریظن  ییاهروشک  فادـها  اه و  هتـساوخ  ياتـسار  رد  تکرح  رب 
: میناوخ یم  نینچ  دراد ، تیاکح  یجراخ  ياهروشک  هب  شا  یگتسباو  ماهتا 

یچوه نیا  طاسب  مدرک  یم  روصت  نم  .دـنا  هدز  یکحـضم  ياهفرح  مدوب  ترفاـسم  رد  نم  هک  یعقوم  ریخا  هاـم  نیا  رد  میا  هدـینش 
يارب لاب  تسد و  وا  بایغ  رد  هک  نآ  يارب  دنکب  ترفاسم  هک  دـنا  هتفگ  هاش  هب  هک  دـنا  هدرک  عیاش  ًالثم  .تسا  هدـش  مامت  اه  يرگ 

هب یسک  هچ  .دشاب  زاب  تاحالصا  راک و 

نیا رد  هک  دنتـسه  لـئاق  رگم  دوـش ؟ هدز  اـهفرح  نیا  هک  تسا  نکمم  روـطچ  تسا ؟ يرکف  زرط  هچ  نیا  اـه ! یجراـخ  هتفگ ؟ هاـش 
تکلمم هاش  هب  هک  يذوفن  نینچ  مه  نآ  دراد ؟ ذوفن  یجراخ  تکلمم 

تایلام عوضوم  تاحالصا  زا  یکی  ًالثم  دوشب ؟ یتاحالصا  هچ  هاش  بایغ  رد  ایب ؟ ای  ورب  دیوگب 

عورـش یتقو  زا  هنافـسأتم  اهتبحـص  نیا  دوب ؟ هدش  یتفلاخم  رگم  .تسا  تارادا  تاحالـصا  رگید  تسا ؟ نآ  زا  عنام  هاش  رگم  .تسا 
مدق میزاس و  یلمع  ار  تفن  دادرارق  میهاوخ  یم  ام  هک  هدش 

.میرادرب هار  نیا  رد  يا  هزات 

ات دـنکن  هلخادـم  يراک  چـیه  رد  مه  ناریا  هاـش  تسا  بوخ  هک  دـندوب  هتفگ  هتـشون و  یجراـخ  ياـه  هماـنزور  رد  يا  هلاـقم  اریخا 
اه يا  هدوت  میدمآ  ام  هک  یعقوم  دینک ، هجوت  تسرد  .دوش  عقاو  بوبحم 

نکمم هک  دوب  يدادرارق  نیرتهب  زور  نآ  رد  هتبلا  هک  میتسب  ار  مویـسرسنک  دادرارق  هک  یتـقو  دـنتفگن ، يزیچ  نینچ  میدرب  نیب  زا  ار 
میدش دادغب  نامیپ  دراو  هک  یتقو  دندزن ، یفرح  دوش  هتسب  دوب 

یتقو اما  دش ، داجیا  یتامهوت  لوا  هچ  رگا  میدرک  ترفاسم  هیسور  هب  هک  یعقوم  دوبن ، ینخس  نینچ 

هلمح ام  هب  رگا  یلو  دیشابن  نارگن  یجراخ  تسد  تلآ  ای  مجاهم  ناونع  هب  ام  زا  امش  میتفگ  میدرک و  حیرـشت  ار  دوخ  تسایـس  هک 
یسک دش  هناتسود  طباور  هجیتن  رد  درک و  میهاوخ  عافد  دوش 

مینک ظفح  ار  تلم  قح  میرادرب و  يا  هزات  مدق  تفن  راک  رد  میدمآ  هک  یعقوم  اما  تفرگن ، يداریا 

(1) .دننکب ار  ناشدوخ  راک  نیریاس  دراذگب  هاش  دیاب  دنیوگ  یم 

رد تیوضع  مویـسرسنک ، دادرارق  دقع  رد  وا  تامادـقا  هک  دـنک  یم  دـییأت  ینمـض  روط  هب  هاش  نانخـس ، نیا  رد  میتفگ  هک  نانچمه 
.تسا هتفرگ  تروص  شا  یبرغ  نادحتم  ناتسود و  تیاده  اب  نآ  ریاظن  دادغب و  نامیپ 

هب نخس  يرتشیب  هجهل  تحارص  اب  تیمکاح  يدادبتسا  شور  نتفرگ  شیپ  رد  موزل  هب  دوخ  هقالع  قایتشا و  زا  دنفسا 1337  رد  هاش 
: تفگ هدرمـش ، ریذـپانراکنا  يرورـض و  روشک  تفرـشیپ  هعـسوت و  يارب  ار  هاشداپ  رادـتقا  زیمآ ، ضقانت  يراتفگ  یط  دروآ و  نایم 
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رضاح لاح  رد  مه  نم  رادتقا  دوب ، مزال  مردپ  يروتاتکید  .متسه  یهاشداپ  دادبتسا  رادفرط  نم  هک  دینک  یم  روصت  »

تفرشیپ یقرت و  دناوتب  شدوخ  هک  دنک  یقرت  ردق  نآ  ناریا  هک  تسا  نیا  نم  فده  اما  .تسا  مزال 
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ياراد دیاب  تسا  یـسایس  نامزاس  نیرتهب  هک  نیا  نیع  رد  یتنطلـس  تموکح  نامزاس  .دشاب  هتـشاد  یقیالان  هاشداپ  رگا  یتح  دـنک ،
(1)« .دهد همادا  دوخ  یلاعت  یقرت و  هب  هاشداپ  يدرف  تیصخش  زا  رظنفرص  دناوتب  موزللادنع  هک  دشاب  هصیصخ  نیا 

يراذگنوناق دنور  رب  هاش  هرطیس 

نآ زا  شیپ  هک  یلم  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  .دید  يرتشیب  بیـسآ  یلم  ياروش  سلجم  يولهپ  اضردمحم  تنطلـس  مود  ههد  رد 
هرطیـس تحت  هرـسکی  ناشدرکلمع  باختنا و  دنـشاب ، روشک  یـسایس  تایح  رد  یلم  هدارا  یلجت  مرها  نیرت  هدـمع  تفر  یم  نامگ 

هوق ربارب  رد  سلجم  ناگدنیامن  لالقتسا  تاباختنا و  دازآ  يرازگرب  زا  نخـس  رگید  .تفرگ  رارق  هاش  صخـش  صخالاب  تیمکاح و 
سلجم ناگدنیامن  ياهیزاس  میمـصت  رب  هاش  هدارا  .تشاد  تقیقح  زا  ییوب  گنر و  رتمک  روشک  رد  تردق  ياهمرها  ریاس  هیرجم و 

هک ییاج  ات  تفرگ ، یم  رارق  دیدرت  دروم  رتمک 

هدروآرب زا  رتمک  یلامآ  هب  دندمآ  یم  درگ  نآ  رد  هک  یناگدنیامن  یلم و  ياروش  سلجم  يو ، تنطلس  مود  هلاس  هد  هرود  نایاپ  رد 
.دندیشیدنا یمن  هاش  ياه  هتساوخ  نتخاس 

: دسیون یم   1343 ياهلاس 1332 -  یط  یلم  ياروش  سلجم  درکلمع  اهیگژیو و  زا  ییاه  هشوگ  هب  هراشا  رد  یکسورویزاگ 

هدوب تموکح  رب  ذوفن  يارب  یعامتجا  ياههورگ  همه  شالت  یلصا  عبنم  ابیرقت  لاس 1906 ، رد  نآ  سیسأت  نامز  زا  اروش ]  ] سلجم
زا سپ  ًـالومعم   [ اروش  ] سلجم تاـباختنا  لاـح  ره  هب  .تسا  هدوب  رادروخرب  یهجوت  روخ  رد  تاراـیتخا  زا  ینیعم  ياـه  ناـمز  رد  و 

بوبحم ياهادیدناک  زا  یکدنا  رامش  هرود  نیا  رد  يور  نیا  زا  تفرگ و  رارق  یتینما  ياهورین  هطلس  ریز  ياتدوک 1953 ،

يا هنوگ  هب  ار  سلجم  تاـباختنا  تسناوت  دیـشخب ، میکحت  تموکح  رب  ار  دوـخ  لرتـنک  هاـش  هک  نیمه  .دـنتفای  هار  سلجم  هب  مدرم 
ربماتپـس رد  هک  نآ  زا  سپ  .دوب  دـهاوخ  راداـفو  يو  صخـش  هب  زین  داـهن  نیا  هک  دوش  نئمطم  هجیتن  رد  هدرک و  لرتـنک  رت  میقتـسم 

هب مکی  تسیب و  سلجم  تاباختنا   1963

(2) .دوبن هاش  ياه  میمصت  دییأت  يارب  یکیتسال  رهم  کی  زج  يزیچ  رگید  سلجم  نیا  تفرگ ، رارق  هطلس  ریز  تدش 

.دندش هدیزگرب  وا  نارادفرط  تقو و  ریزو  تسخن  يدـهاز  ذوفن  لامعا  اب  اتدـمع  مهدـجه ، هرود  یلم  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن 
رابرد و هب  تبسن  نانآ  زا  یخرب  دیسر  یم  رظن  هب  هکنانچ 
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مغر هب  هک  دش  یم  روآدای  احیولت  دوب و  دونشخ  نانآ  درکلمع  زا  هتفر  مه  يور  هاش  لاح ، نیا  اب  .دنـشاب  هتـشاد  یتاپمـس  رتمک  هاش 
هک مهدزون  سلجم  تاـباختنا  . (1)« دـشاب یم  دوخ  فیاظو  هب  انـشآ   » مهدـجه سلجم  تیرثکا  يرهاظ  ياهیناوخ  تفلاـخم  یخرب 
هب يرادافو  رد  يرتشیب  نانیمطا  هجرد  زا  دش  رازگرب  هاش  کیدزن  رایسب  رای  روشک و  تقو  ریزو  ملع  هّللادسا  هرطیس  تحت  امیقتـسم 

ریزو هدیزگرب  هرود  نآ  ناگدنیامن  قافتا  هب  بیرق  دوب و  رادروخرب  هاش  رابرد و 

هب دـشاب  ناگدـنیامن  لمع  لالقتـسا  زا  یکاح  هک  یتکرح  مهدزون  هرود  یلم  ياروش  سلجم  تیلاعف  هرود  لوط  رد  .دـندوب  روشک 
هتشون نینچ  هراب  نیا  رد  یناخیلاع  یقنیلع  .درک  زورب  تردن 

رد هاش  دامتعا  دروم  صخـش  راب  نیا  دوب و  هداد  ماجنا  دوخ  لیم  قباطم  يدهاز  ار  سلجم  مهدجه ]  ] نیـشیپ هرود  تاباختنا  : » تسا
(2)« .دنیآ نوریب  تاباختنا  قودنص  زا  هاش  هدرپسرس  ناگدنیامن  هک  دهد  یبیترت  تسیاب  یم  ملع ] هّللادسا   ] روشک ترازو 

هدز نوـیلم  مدرم و  بزح  ود  سیـسأت  هب  تسد  لاس 1336  زا   (3) اکیرمآ سیلگنا و  ياهروشک  تیاـضر  بلج  تهج  رد  هک  هاـش 
هب ار  یلم  ياروش  سلجم  متـسیب  هرود  تاباختنا  ناریا  رد  تموکح  کیتارکومد  هویـش  رتشیب  شیاـمن  تهج  دـمآرب  ددـص  رد  دوب ؛

: دوب دهاوخ  مأوت  يرتشیب  ياهیدازآ  اب  تاباختنا  هک  داد  هدعو  رهم 1338  رد 4  .دیامن  رازگرب  یبزح  تروص 

هک دـننک  یم  نیعم  ییاهادـیدناک  دوخ  دارفا  نایم  رد  بازحا  ینعی  تشاد ، دـهاوخ  یبزح  هبنج  هدـنیآ  تاباختنا  هک  ما  هتفگ  ًـالبق  »
یم يأر  نادب  دنشاب  هتشاد  هقالع  ادیدناک  ای  بزح  نآ  هب  ناریا  مدرم  رگا  دننک و  یفرعم  مدرم  هب  بزح  هلیسو  هب  ای  اصخش  ار  دوخ 

يدارفا هکنیا  رگم  دش ، دـهاوخ  میـسقت  بزح  ود  نیا  نیب  نیـسلجم  ياه  یـسرک  تسه  بزح  ود  طقف  ام  روشک  رد  نوچ  دـنهد و 
يأر اهنآ  هب  مدرم  هک  دننک  بلج  دوخ  هب  ار  یمومع  راکفا  يروط  دنشاب و  بزح  زا  جراخ  هک  دنوش  ادیپ 

(4)« .دنهدب

ار یبزح  تاباختنا  يرازگرب  موزل  مه  زاب  دوبن ، یقاب  متـسیب  هرود  تاباختنا  يرازگرب  هب  يدایز  تدم  هک  دادرخ 1339  رد 15  هاش 
ره تسا و  یبزح  تاباختنا  : » تفگ درک و  دزشوگ  مدرم  هب 

لیکـشت رومأم  وا  فرط  زا  رفن  کی  درب  ار  تاـباختنا  دومن و  بلج  دوخ  هب  رتشیب  ار  مدرم  هجوت  درک و  تیلاـعف  رتشیب  هک  يا  هتـسد 
، هتبلا دوب  هداد  هدعو  هاش  هک  يدازآ  تاباختنا  رد   (5)  ...« دوش یم  هنیباک 
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تسد بزح  ود  گنت  هریاد  رد  افرص  دنتـشادن و  تکرـش  هزاجا  میژر  يدج  نافلاخم  ریاس  هدوت و  بزح  قدصم و  رتکد  نارادفرط 
نیا ذوفن  هطیح  زا  رتارف  دندرک  یمن  نامگ  هک  یلاح  رد  اما ، .دندناوخارف  تاباختنا  رد  تکراشم  هب  ار  ناگمه  نویلم ، مدرم و  زومآ 

يرگید دارفا  بزح ، ود 

یتموکح بزح  ود  زا  جراخ  ياههورگ  دارفا و  هک  دش  مالعا  دنـشاب  سلجم  یگدـنیامن  تاباختنا  هصرع  رد  يدـج  تباقر  هب  رداق 
ریظن درفنم  نابلطواد  زا  ییانتعا  لباق  دادعت  بیترت ، نیدـب  .دـش  دـنهاوخن  هجاوم  لکـشم  اب  سلجم  تاباختنا  رد  تکرـش  تهج  زین 

رفظم حلاص ، رایهللا 

ددص رد  رگید  راب  یلم  هدیـشاپ  مه  زا  ههبج  لاح ، نامه  رد  دندرک و  يروتادیدناک  مالعا  هریغ  ینیما و  یلع  یکم ، نیـسح  ییاقب ،
نیا .دریگب  رس  زا  ار  شتیلاعف  هدومن ، نامزاس  دیدجت  دمآرب 

هدرتـسگ بلقت  حرط  نآ  لاـبند  هب  درک و  لکـشم  راـچد  ار  مدرم  بزح  ياـمعز  زین  لاـبقا و  شریزو  تسخن  هاـش و  هتبلا  اهدادـخر 
رارق مدرم  بزح  ناربهر  ریزو و  تسخن  راک  روتسد  رد  یتاباختنا 

نمض .دنروآ  لمع  هب  يریگولج  دندوب ، ضراعت  رد  زین  هاش  يدادبتـسا  تیمکاح  اب  هک  سلجم  هب  صاخـشا  نیا  دورو  زا  ات  تفرگ 
یفخم ینلع و  تروـص  هب  مدرم  بزح  تلود و  ياـه  هماـنرب  زا  تدـش  هب  زین  كاواـس )  ) روـشک تینما  تاـعالطا و  ناـمزاس  هکنیا 

رد هک  یتارایتخا  قبط  ات  تفاین  يا  هراچ  هاش  هک  دـش  سوملم  يدـح  هب  تاباختنا  رد  رابرد  تلود و  ذوفن  لامعا  .درک  یم  تیاـمح 
ررقم عطقم  نآ  رد  .دنک  رداص  ار  تاباختنا  لالحنا  روتسد  دوب  هدروآ  تسد  هب  شتنطلس  لوا  ههد 

حالـصا شبنج  هنوگره  هدننک  بوکرـس  هک  ار  تیمکاح  بلطرادـتقا  یـشم  یلم ، ياروش  سلجم  تاباختنا  هنادازآ  يرازگرب  دوبن 
هکنآ رب  بترتم  تارثا  سلجم و  متـسیب  هرود  یبزح  ود  تاباختنا  هراـبرد  یکـسورویزاگ  ج.كراـم  .دزاـس  راد  هشدـخ  دوب ، یبلط 

: تسا هتشون  نینچ  دوب ، هاش  کیتارکومدریغ  هناهاوخ و  نوزف  هیحور  ندش  راکشآ  انامه 

تلود هب  تبسن  مدرم  ناوارف  رفنت  هیام  تفرگ و  رارق  هطلس  ریز  تموکح  يوس  زا  تدش  هب  دیدرگ و  رازگرب  توا  هام  رد  تاباختنا 
ینیچ تسد  يارب  مدرم  بزح  نویلم و  بزح  ناربهر  .دش  هاش  و 

رد رگید  بزح  زا  یفیعض  دزمان  ربارب  رد  نآ  نداد  رارق  بزح و  کی  زا  يوق  دزمان  کی  باختنا  اب  هدرک و  ینابت  هاش  اب  اهادیدناک 
رد زوریپ  ياهادیدناک  رگنایامن  هک  دش  هداد  ناشن  اکیرمآ  ترافـس  هب  یتسیل  يریگ ، يأر  زاغآ  زا  سپ  .دـندرک  تکرـش  تاباختنا 

راهچ اـهنت  دوبر و  دـهاوخ  ار  سلجم  یـسرک  تسیود  زا  یـسرک  دودـح 130  نویلم  بزح  هک  دوب  نآ  ياـیوگ  هدوـب و  تاـباختنا 
نانآ نایم  رد  فلاخم  ياهادیدناک  زا  کی  چیه  هک  تفای  دنهاوخ  هار  سلجم  هب  لقتسم  يادیدناک 

هدیزگرب تاباختنا  ندرب  يارب  اهادیدناک  مادک  هک  درک  زرد  نوریب  هب  عوضوم  نیا  .دوب  دنهاوخن 

.دندیشک نوریب  تاباختنا  دنور  زا  ار  دوخ  یتاباختنا  ياه  ماقم  زا  یخرب  هدنزاب و  ياهادیدناک  زا  يرایـسب  بیترت  نیا  هب  دنا و  هدش 
لاجنج ياه  يراکفالخ  اه و  یگدعاق  یب  زا  زین  تاباختنا  دوخ 
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، اه هناسر  هب  اهادیدناک  یسرتسد  تیدودحم  اهادیدناک ، باعرا  هلمج  زا  دوب ، رادروخرب  يزیگنارب 
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يوس زا  هدـش  ریجا  ناگدـنهد  يأر  یلعج و  ياه  همانـسانش  هدـش و  هتـشون  شیپ  زا  ياه  يأر  يریگراـک  هب  یبـالق ، يرامـش  يأر 
يأر ياه  هزوح  رد  تنوشخ  .دش  مدرم  رت  نوزفا  راجزنا  هیام  یناگمه ، ياه  هناسر  رد  اه  يراکفالخ  نیا  هدرتسگ  شرازگ  .تلود 

تشاذگ و ياجرب  هتشک  دنچ  يریگ ،

لطاب توا  رد 27  تاباختنا  مه  ماجنارس  دش و  فقوتم  ًالک  ای  هداتفا و  ریخأت  هب  مدرم  یمارآان  رثا  رد  يریگ  يأر  هزوح ، نیدنچ  رد 
(1) .دش

بلقت و لباقم  رد  دـشن و  تاـعارم  زگره  رهاـظ  بسح  رب  ولو  متـسیب  هرود  تاـباختنا  يدازآ   (2) هاش هدعو  فالخرب  بیترت  نیدـب 
يا هراچ  هک  ییاج  ات  درک  هولج  تلود  رابرد و  ياوران  تلاخد 

هراشا نینچ  عوضوم  نیا  هب  متـسیب  هرود  تاباختنا  لاطبا  زا  سپ  یهاتوک  تدـم  رهم 1339  رد 2  هاش   (3) .دشن تفای  نآ  لاطبا  زج 
: درک

ًالماک طیحم  رد  دیاب  ناریا  تاباختنا  هک  مدوب  هتفگ  متفریذپ  ار  انس  اروش و  سلجم  ناگدنیامن  هک  یعقوم  نابرق ، دیع  مالس  زور  رد 
ابیرقت دش و  عورش  هک  تاباختنا ]،[ زا  دعب  .دریگ  ماجنا  یملاس 

نادب اج  همه  رد  تاباختنا  نیا  دیسر  نم  هب  هک  ییاه  شرازگ  قباطم  یهتنم  دوب ، هدش  مه  مامت 

نآ زا  هک  تشاد  یفلتخم  للع  رما  نیا  هتبلا  .دوب  هدرکن  ادیپ  نایرج  متساوخ  یم  نم  هک  یقیرط 

نایرج قیقد  تراظن  ینعی  دوب  طوبرم  نم  هب  هک  ییاج  ات  .تسا  ام  تاباختنا  نوناق  صقن  هلمج 

مدوب هدرک  نم  هک  یتاراهظا  اب  تاـباختنا  ناـیرج  هک  دوب  نیا  نم  طابنتـسا  .مدرک  اـفو  مدوخ  دـهع  هب  مه  هفیظو و  هب  مه  نم  روما ،
افعتـسا هنابلطواد  یگدـنیامن  زا  نم  ییامنهار  هب  دـندوب  هدـش  باـختنا  عقوم  نآ  اـت  هک  مه  یناگدـنیامن  هجیتن  رد  .درک  یمن  قیبطت 

(4) .مینکب دیدجت  ار  نامتاباختنا  هرابود  میناوتب  ام  هک  دش  يا  هلیسو  نیا  دندرک و 

هدش لابقا  رتکد  نیـشناج  هک  یماما ) فیرـش  رفعج   ) دیدج ریزو  تسخن  ، (5) یلم ياروش  سلجم  متـسیب  هرود  تاباختنا  دیدجت  اب 
بازحا هرطیس  زا  رود  هب  تاباختنا  دیدجت  درک  مالعا  دوب ،

دیدرگ و رازگرب  رابرد  تلود و  لماک  هرطیـس  تحت  تاباختنا  دـعب ، هام  راهچ  زا  رتمک  .دـش  مه  روط  نیمه  دوب و  دـهاوخ  یـسایس 
زا هک  هاش  .دش  حاتتفا  دنفسا 1339  رد 2  متسیب  هرود  سلجم 

لاس 1339 ناتسبات  یبزح  تاباختنا  ساسا  هیاپ و  نودب  تاغیلبت  زا  یشان  حاضتفا  ءوس  تاعبت 

ریاظن یبزح و  تاباختنا  زین  یسایس و  تکراشم  تیمها  هب  يا  هراشا  هنوگ  چیه  متـسیب  سلجم  حاتتفا  زور  رد  تشاد ، یفاک  یهاگآ 
سلجم ناگدنیامن  يرارکت  یتانایب  داریا  اب  درکن و  نآ 
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(1) .تخاس مرگلد  ناش  یگدنیامن  فیاظو  ماجنا  هب  ار  متسیب  هرود  یلم  ياروش 

هرود تاباختنا  يرازگرب  ریخأت ، اههام  مغر  هب  دـش ، لـحنم  هاـش  يوس  زا  ینیما  یلع  راـشف  تحت  متـسیب  هرود  سلجم  هکنآ  زا  سپ 
نافلاخم دـیدش  بوکرـس  .تشادـن  ینایامن  هولج  لاـس 1342 ،)  ) ملع هّللادـسا  يریزو  تسخن  ياـههام  نیـسپاو  رد  مکی  تـسیب و 

ياهلاس رد  یسایس 

رابرد تلود و  هدش  نییعت  طباوض  زا  جراخ  يدارفا  یبایهار  يارب  یناکما  رگید  ، 1342  - 1341

، ملع هّللادسا  کیدزن  تسود  یناخیلاع  یقنیلع  هک  نانچمه  ، نیاربانب .تشاذگن  یقاب  سلجم  هب 

ًالماـک هتـشاد و  رارق  تلود  ذوـفن  تحت  لـبق  هرود  دـنچ  ریظن  مکی  تسیب و  هرود  تاـباختنا  دـنک  یم  حیرـصت  تقو ، ریزو  تـسخن 
(2)« .دش دنهاوخ  هدنیامن  یناسک  هچ  دوب  نشور  شیپ  زا  و   » دوب هدش  نییعت  تاباختنا  زا  لبق  اهتدم  مه ، نآ  هجیتن  .دوب  یشیامرف 

نویلم مدرم و  بازحا  سیسأت  لیالد 

یعامتجا یـسایس -  هندـب  رد  یعقاو  یـسارکومد  هرهوج  قیرزت  يارب  شالت  ههد 1330 ، هنایم  رد  هاـش  تامادـقا  نیرت  مهم  زا  یکی 
اب وا ، .دوب  نویلم  مدرم و  بزح  ود  سیسأت  قیرط  زا  روشک 

دـهد و یم  رارق  شـسرپ  دروم  ار  تیطورـشم  رـصع  ناریا  رد  یـسایس  بازحا  تیلاعف  يریگ و  لکـش  دـنور  زیمآداقتنا ، يدرکیور 
يادتبا زا  هک  ار  یبازحا  وا  .دـنک  یم  ناونع  هطورـشم  ماظن  نیداینب  لماکت  ياتـسار  رد  تکرح  ار  بزح  ود  نیا  سیـسأت  زا  فدـه 

تنطلس زاغآ  ات  تیطورشم 

ییاعدا اب  دنک و  یم  یبایزرا  تسکش  هب  موکحم  زیمآ  فارحنا  یـشم  نتفرگ  شیپ  رد  رطاخ  هب  دندرک  یم  تیلاعف  ناریا  رد  شردپ 
یعقاو راذگناینب  ار  هاشاضر  دولآ ، مهوت  تسردان و  اساسا 

مدرم تیرثکا  هدنیامن  هک  يدحاو  بزح  لیکـشت  هب  شیامزآ  ناونع  هب  تنطلـس  ناوا   » رد هک  دناد  یم  روشک  رد  یبزح  تالیکـشت 
نآ لیلد  هاش  رظن  هب  هک  داد  تسد  زا  ار  دوخ  يدوجو  تلع  دوز  یلیخ  کیتارکومد ، رایـسب  هتبلا  بزح  نیا  اـما  درک .» مادـقا  دـشاب 

شردپ هک  ییاجنآ  زا  نیاربانب ، .دوب  بازحا » داجیا  یـسایس و  لماکت  هعـسوت و  يارب  مدرم  یعامتجا  دشر  ندیـسرن  تیافک  دح  هب  »
هب روشک  رد  يو  تسد  هب  تسا  یسارکومد  رهاظم  زا  هک  یبزح  تالیکشت  ساسا  تشاد ، گنهرف  هعـسوت  هب  ...یـصوصخم  هجوت  »

(3) «. دمآ دوجو 

یم قح  دوخ  هب  دنک ، یمن  هئارا  شردپ  تنطلس  هرود  رد  تیطورشم  ناکرا  یلیطعت  للع  هرابرد  يرتشیب  حیضوت  هک  یلاح  رد  هاش ،
ههد یسایس  بازحا  فارحنا  ییآراکان و  هرابرد  ات  دهد 

یعامتجا یسایس -  هصرع  رب  قدصم  ندمآ  راک  يور  اب  وا ، معز  هب  هک  يدوکر  زا  دیوگب و  نخـس  یفاک  دح  هب  شتنطلـس  تسخن 
هعسوت دنور  درادرب و  هدرپ  دوب ، هدنکفا  هیاس  روشک  يداصتقا  و 
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روشک  » رد جیردت  هب  دادرم 1332  ياتدوک 28  زا  سپ  هاش ، هتفگ  هب  هک  ارچ  .دیاتـسب  ار  اتدوک  زا  سپ  ياهلاس  یط  روشک  یـسایس 
يارب مزال  نامز  نیاربانب ، و  تسا » هدیدرگ  مکحتـسم  قدصم  هرود  دوکر  زا  سپ  ام  یلم  داصتقا  ینابم  تسا و  هدمآ  دیدپ  تابث  ام 

نآ هدرک و  ینابیتشپ  تیلقا  تیرثکا و  بزح  ود  لیکـشت  رکف  زا  يرفاو  هقالع  اب   » وا هدـش و  مهارف  نویلم  مدرم و  بزح  ود  سیـسأت 
.(4) دروآرد ارجا » هلحرم  هب  ار 
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هویش اب  نیابت  رد  ار  نآ  دنتفرگ و  یم  هدرخ  ریخا  بزح  ود  لیکـشت  رد  وا  شور  هب  روشک ، زا  جراخ  ای  لخاد  رد  هک  ار  یناسک  هاش 
، دندرک یم  یبایزرا  بازحا  تیلاعف  لیکشت و  کیتارکومد 

ار نآ  طلغ  هب  بزح ، ود  نیا  سیـسأت  ياه  هزیگنا  لیالد و  هب  هجوت  یب  هک  دندوب  ینانیبدب  نانآ  هاش  دـید  زا  .درک  یم  داقتنا  تخس 
یناـبیتشپ و هب  ناریا  مدرم  هک  دـنتفرگ  یمن  رظن  رد  ار  تیعقاو  نیا  وا  هتفگ  هـب  هـتبلا  دنتـسناد و  یم  تنطلـس » ماـقم  هدـناشن  تـسد  »

بازحا سیسأت  يارب  وا  يربهر 

: میناوخ یم  نینچ  هاش  ياهیرگ  هیجوت  اهیجنس و  هتکن  نیا  زا  ییاهشخب  رد  .دندنمزاین  یسایس 

تاماقم فرط  زا  هدـشن و  يراذـگناینب  مدرم  فرط  زا  بزح  ود  نیا  هک  ناونع  نیا  هب  دـننک  یم  داقتنا  ام  بازحا  زا  دارفا  زا  یـضعب 
یعدم نانیبدب  زا  یخرب  یتح  .تسا  هتشگ  لیمحت  روشک  هیلاع 

یلصا هزیگنا  هب  صاخشا  نیا  .دنتسه  تلود  تنطلس و  ماقم  هدناشن  تسد  بازحا ، نیا  هک  دنتسه 

زونه اـم ]...[  روشک  رد  .دـنا  هدرکن  تقد  تسا  هداـتفا  یقرت  تفرـشیپ و  ریـس  رد  هزاـت  هک  ناریا  دـننام  يروشک  رد  بازحا  لیکـشت 
رد دراد و  یگزات  ام  يارب  یـسایس  بازحا  یناملراپ و  یـسارکومد  موهفم  زونه  هوـالع  هب  .دنتـسه  داوس  یب  مدرم  دارفا  زا  يرایـسب 

نکمم دوش  روصت  هک  تسین  رت  فیخس  نیا  زا  يرکف  دراد ، قیمع  ریثأت  مدرم  رکف  خنس  یناگدنز و  زرط  رد  یلم  ننس  هک  يروشک 

روشک هاش  نوچ  نم  .دنسرب  لامک  ومن و  دشر و  هب  دنیآ و  دوجو  هب  مدرم  تسد  هب  مدرم و  نایم  زا  هرابکی  ام  یـسایس  بازحا  تسا 
مشابن بازحا  لیکشت  قوشم  هک  منیب  یمن  یلیلد  متسه ، هطورشم 

(1) منک ...  ینابیتشپ  دوخ  هدناشن  تسد  بزح  کی  زا  اهنت  اهروتاتکید  دننام  و 

يریزو تسخن  هرود  دـنک و  شهوکن  ار  شتنطلـس  تسخن  ههد  رد  روشک  یـسایس  تـالوحت  دراد  یعـس  هک  یلاـح  ناـمه  رد  هاـش 
ار نویلم  مدرم و  بزح  ود  سیـسأت  دش ، یم  هدرمـش  تایرورـض  زا  نآ  ندیچرب  هک  دناوخب  يا  « يزاب بش  همیخ  طاسب   » ار قدصم 

ياهیبارخ میمرت  تهج 
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یمکحم عاـمتجا  اـم  عاـمتجا   » نآ زا  سپ  وا  معز  هب  اـت  درامـش  یم  مزـال  دـناد -، یم  نارود  ناـمه  لوـصحم  ار  نآ  هـک  روـشک - 
نادرمتلود زا  یخرب  اب  مدرم  تیلقا  بزح  سیـسأت  تامدـقم  هیهت  يارب  دوب  هتفای  تیرومأم  هاش  يوس  زا  هک  ملع  هّللادـسا   (1) «. دشاب

(2) .دهد یم  رارق  داقتنا  دروم  ار  بازحا  نیا  درکلمع  و  نویلم ) مدرم و   ) بزح ود  لیکشت  دعب  اهلاس  دنک ، تروشم  سیلگنا 

(3) تسبرب تخر  هراب  کی  هب  روشک  یسایس  هصرع  رد  دنب  مین  تیطورـشم  دادرم 1332  ياتدوک 28  زا  سپ  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
يوزنم بوکرس و  تعرس ، هب  روشک  رد  لاعف  ياهلکشت  بازحا و  .درک  ریس  هنادبتسم  یشم  يوس  هب  اراکشآ  روشک  یسایس  ماظن  و 

ياهتردـق زین  رابرد و  ياهتـساوخ  اب  ارگمهاـن  لقتـسم و  لکـشت  هورگ و  چـیه  دوجو  روشک  رب  مکاـح  یـسایس  وج  رگید  دـندش و 
ناشنرطاخ یتسرد  هب  ناققحم  زا  یکی  هکنانچ  .دیبات  یمن  رب  ار  نآ  نابیتشپ  یجراخ 

هب ار  میژر  لـک  تسناوت  یم  رود  نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  هک   (4) یمدرم تکراشم  نارحب  نآ  عبت  هب  تیعورـشم و  نارحب  هتخاـس ،
نداد رارق  عاعـشلا  تحت  تهج  نیاربانب ، .دوب  هدـنهدرازآ  تخـس  وا  یجراخ  ناـیماح  يولهپ و  تیمکاـح  يارب  دـناوخارف ، شلاـچ 
مظن ياه  لمعلاروتـسد  قبط  هک  یبازحا  تیلاعف  سیـسأت و  زیمآرهق ، يدادبتـسا و  ياهـشور  يوس  هب  تیمکاـح  ریـس  طـخ  يرهاـظ 

تیعورشم و نارحب  هکنیا  رب  هوالع  دش  یم  قفوم  حرط  نیا  هاگره  .دومن  یم  يرورـض  دشاب  تیطورـشم  هدننکرهاظت  نیون ، نیرفآ 
اب پچ ، ياههورگ  زین  یلم و  ههبج  قدصم و  نارادفرط  نایارگ ، مالسا  ریظن  میژر  یعقاو  نافلاخم  درک ، یم  شکورف  تکراشم  زین 

يربهر اب  دندوب  راودیما  زین  ناریا  رد  ذوفن  يذ  یجراخ  ياهروشک  دندش و  یم  يوزنم  يرتشیب  تعرس 

دوکر موادـت  ناریا ، رد  اه  یـسیلگنا  بیقر  اه ، ییاکیرمآ  هکنیا  هژیو  هب  .دـننک  ظفح  يرتشیب ، مه  زاب  لاب  غارف  اب  ار  دوخ  عفانم  هاش 
هناشن ار  دادرم 1332  ياتدوک 28  زا  سپ  باعرا  وج  یسایس و 

رد ات  دندوب  یتاحالصا  ناهاوخ  دندرک و  یمن  یبایزرا  ناریا  يداصتقا  یسایس -  هصرع  رد  دوخ  روضح  شرتسگ  يارب  يدنیاشوخ 
رگزاغآ يداصتقا  یعامتجا -  ياه  هبنج  مه  یسایس و  هنیمز 

تمواقم وا  یسیلگنا  نادحتم  ای  هاش و  هاگره  هار ، نیا  رد  دنشاب و  زیمآ  هغدغد  رتمک  یتالوحت 

دارفا قیرط  زا  ار  دوخ  ياه  هشقن  دنداد  یم  ناشن  دوب  هک  مه  زیمآدیدهت  تروص  هب  دندرک  یم 
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يوس زا  ههد 1330  لوط  مامت  رد  هک  زیمآدیدهت  ياهرادـشه  نیا  .درک  دـنهاوخ  لابند  دـشاب ، هاش  زا  ریغ  تسناوت  یم  هک  يرگید 
دح ات  نویلم  مدرم و  بزح  ود  نیاربانب ، .درک  هارمه  رتشیب  اه  ییاکیرمآ  ياه  هتـساوخ  اب  ار  ناریا  رابرد  تفای ، همادا  اه  ییاـکیرمآ 

ياتسار رد  يدایز 

يوس زا  نویلم  مدرم و  یبزح  ود  ماظن  لیکشت  دراد  هدیقع  هک  متاک  دراچیر  .دیدرگ  سیـسأت  یجراخ  نادحتم  هتـساوخ  نیا  ققحت 
میکحت تیبثت و  ات  تفرگ  تروص  یسایس » يداهن  هدولاش  کی  داجیا  روظنم  هب   » دوب ناتسلگنا  یبزح  ود  ماظن  زا  رثأتم  امیقتـسم  هاش 

ياه بوچراچ  رد  طقف  مه  تیمکاح  زا  مدرم )  ) تیلقا بزح  يداقتنا  شور  دنک و  نیمضت  شیپ  زا  شیب  ار  يولهپ  هلسلس  تیعقوم 
مهم ياه  تسایس  زا  داقتنا  عون  ره  ًالمع  هاش ]...[  يریگ  میمـصت  هوحن  هب  هجوت  اب  اما  « ؛ دوش یلمع  تسناوت  یم  هدش  فیرعت  گنت 

[ دمآرد  ] یلـضعم تروص  هب  مه  یبزح  ود  ماظن  هجیتن  رد  .دـش  یمن  هدرمـش  زاجم  نیا  رب  انب  دوب و  وا  دوخ  زا  داقتنا  هلزنم  هب  یتلود 
(1)« .دش ماظن  هب  تبسن  مدرم  رتشیب ]  ] ینیبدب بجوم  هکلب  درکن  داجیا  میژر  يارب  یتیامح  اهنت  هن  هک 

یسایس ياهورین  بوکرـس  حالـس و  علخ  یمدرم  تکراشم  تیعورـشم و  نارحب  هباشم ، یلیلحت  رد  مه  یکـسورویزاگ  .ج  .كرام 
یجراخ نایماح  زین  و   ] هاش هک  دریگ  یم  هجیتن  اما  درامـش ؛ یمرب  نویلم  مدرم و  بزح  ود  سیـسأت  هدمع  لیالد  زا  ار  میژر  فلاخم 

هاش میژر  هک  دشن  هنیداهن  هعماج  نورد  رد  حرط  نیا  هاگچیه  دندش و  وربور  يرتمک  تیقفوم  اب  دوخ  فادها  دربشیپ  رد  وا ]

زگره بزح  ود  نـیا   (2) .تسا هدروآ  دورف  میلـسترس  تموکح  کیتارکومد  ياهـشور  ربارب  رد  اراکـشآ  بزح  ود  نیا  سیـسأت  اب 
يارب بزح  ود  نیا  هبذاـج  نیرت  مـهم   » (3) و دنروآ تسد  هب  انتعا  لباق  یهاـگیاپ  هعماـج  ناـیم  رد  یبسن ، روط  هب  یتح  دنتـسناوتن ،

(4)« .دنبای تسد  يرادا  یعامتجا و  ياهماقم  هب  هدش و  دنم  هرهب  نآ  يایازم  زا  بزح  هیاس  ریز  رد  هک  دوب  نآ  ءاضعا  رتشیب 

نوناق ضقن  ياتـسار  رد  ًالمع  روشک  رد  لاعف  یـسایس  ياهلکـشت  بازحا و  نتـشادرب  نایم  زا  بوکرـس و  اب  اراکـشآ  دوخ  هک  هاـش 
ود لیکشت  اب  هتشادرب و  ماگ  نآ  ممتم  تیطورشم و  یساسا 

مدرم و بزح  ود  سیسأت  رد  ار  دوخ  مادقا  نیا  اهدعب   (5)، دوب هدیشوک  مدرم  هدارا  تردق و  رتشیب  یفن  رد  مه  زاب  یتموکح ، بزح 
رب وا  معز  هب  هک  دومن  فیصوت  یلم  یبازحا  ار  اهنآ  دوتس و  نویلم 
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رایـسب و  دـنتفرگ » یم  رظن  رد  ار  نطو  عفاـنم  ، » دـندرک یم  تیلاـعف  ناریا  رد  دادرم 1332  ياتدوک 28  زا  لـبق  هک  یبازحا  فـالخ 
نیا اـت  تسا  هدادـن  تیلاـعف  هزاـجا  یلم ! ریغ  حالطـصا  هب  ياـههورگ  بازحا و  تیلاـعف  هب  قوف  ياـتدوک  زا  سپ  هک  دوب  فوعـشم 

لاب غارف  اب  دنناوتب  هتخاس  تموکح  بازحا 

(1) «. دننک تمدخ  شیوخ  تکلمم  هب  »

اپرب روشک  رد  یـسایس  بزح  ود  دراد  دصق  تفگ  انـس  سلجم  ناگدنیامن  روضح  رد  هاش  تشهبیدرا 1336 ، رد 3  راب  نیلوا  يارب 
زا دیلقت  اب  دوب  راودیما  هاش  .دندوب  اکیرمآ  زین  یبرغ و  ياپورا  هتفای  هعـسوت  ياهروشک  زونه  بزح  سیـسأت  يارب  وا  درکیور  .دراد 

یـسایس تالوحت  هصرع  رد  شا  هتخاس  تموکح  بزح  ود  قیرط  زا  ار  یـسارکومد  تموکح  اهروشک  نآ  رد  لاعف  یبزح  ود  ماظن 
تکلمم ههرب ، نآ  رد  وا  معز  هب  هکنیا ، هژیو  هب  .دزاس  دراو  ناریا  یعامتجا  - 

دوب هدرک  رام » رات و  ار  هناگیب  نارودزم  نینئاخ و  و   » هدش طلسم  عاضوا  رب  یبوخ  هب  وا  هدینارذگ و  رس  زا  ار  دوخ  هدمع  تالکـشم 
بازحا نیا  رد  نوگمهاـن  رـصانع  ذوـفن  زا  اـت  درک  یم  تبظاوـم  تخـس  وا  عـطقم ، نـیا  رد  .دوـب  نتـسیز  هـنادازآ  ناـمز  کـنیا ، و 

دنتـشادن بازحا  نیا  هب  یهار  دارفا  نیا  دندنام و  رود  نئمطمان  كاپان و  دارفا  زا  بازحا  هک  یعقوم  هتبلا   » دیآ و لمع  هب  يریگولج 
لیکشت هک  یبازحا  .دنهد  لیکشت  یبزح  دنتسناوتن  تکلمم  لالقتسا  اب  ینمشد  هب  هدش  هتخانش  دارفا  و 

دنهاوخ يواسم  ًالماک  نم  رظن  رد  بازحا  بیترت  نیا  هب  دوب و  دهاوخ  تلم  دامتعا  دروم  دوش  یم 

، دـشاب قداص  تسناوت  یم  ًالماک  شتاراهظا  زا  شخب  نیا  نایب  رد  هاش  هتبلا ،  (2)« .تشاذـگ میهاوخن  اهنآ  نیب  یقرف  لمع  رد  دوب و 
هنوگره  (4)« راثن ناج  رکاچ   » لاـبقا رهچونم  زین  »(3) و  داز هناخ  مالغ   » ملع هّللادـسا  طسوت  نویلم  مدرم و  بزح  ود  يربهر  اـب  اریز 

بزح ود  سیسأت  اب  هک  دوب  راودیما  هاش  .دش  یم  هدرمـش  تالاحم  زا  بازحا  نیا  نورد  هب  كاپان ! نئمطمان و  دارفا  یبایهار  ناکما 
ندروآ دیدپ  اب  دوب  هدیشوک  شتنطلس  ناوا  زا  هک  دناسرب  ماجنا  هب  زین  ار  شردپ  يوزرآ  نویلم ، مدرم و 

(5) .دنک نیمضت  ار  نیمز  ناریا  هنهپ  رب  يولهپ  هلسلس  تموکح  موادت  مجسنم ، یتالیکشت 

هب رـصتخم  روط  هب  ار  یبزح  ود  ماظن  یـسایس  هزرابم  هویـش  یلم ، ياروش  سلجم  ناگدنیامن  اب  تشهبیدرا 1336 ، رادید 4  رد  هاش 
درمش و رب  ار  نآ  دیاوف  داد ، شزومآ  سلجم  ناگدنیامن 

ص:55

، رهمایرآ هاشنهاش  نانخـس  اـه و  هتـشون  زا  يا  هدـیزگرب  هب : دـیرگنب  زین  ص 7940 و  مهن ، دـلج  نیـشیپ ، اضردـمحم ؛ يولهپ ، - . 1
.249 صص 248 -
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یـسارکومد تیطورـشم و  میکحت  رد  تیرثکا  تیلقا و  یبزح  ود  ماظن  کی  رد  هک  دروآ  لاـثم  ار  ناتـسلگنا  اـکیرمآ و  ياـهروشک 
ود رد  ات  تخاس  مزلم  ار  ناگدنیامن  ، نیاربانب .دنا  هدیشوک  دوخ 

نمهب رد 23   (1) .دنهد ماجنا  یبزح  تابیترت  ساسا  رب  ار  دوخ  یگدنیامن  فیاظو  هتفای و  تیوضع  دش  دـهاوخ  سیـسأت  هک  یبزح 
ره نداد  تکراشم  ار  نویلم  مدرم و  بزح  ود  سیـسأت  زا  فدـه  یلم  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  روضح  رد  رگید  راب  هاش  ، 1336

ناـشنرطاخ يو  تفاـی .» دـنهاوخ  تلاـخد  رتـشیب  دوخ  هب  طوـبرم  روـما  رد  مدرم  هار  نیا  زا  اریز  : » تسناد روـما  رد  مدرم  رتـشیب  هچ 
یجراخ تسایـس  اـب  هچنآ  ره  رد  تفاـی و  دـنهاوخ  هزراـبم  تباـقر و  ناـکما  روشک  یلخاد  روما  رد  طـقف  روکذـم  بازحا  تخاـس 

(2) .درک دنهاوخ  لمع  دحاو » کی  تروص  هب  دراوم  نیا  رد  ایند  یقرتم  ندمتم و  کلامم  مهم  بازحا  لثم   » دبای طابترا  تکلمم 

میکحت تیطورـشم  ساسا  کنیا  هک  درک  مالعا  يدنـسرخ  اب  هاـش  دـندرک ، تیلاـعف  هب  زاـغآ  نویلم  مدرم و  بزح  ود  هک  یماـگنه 
دهاوخ يریگیپ  يرتشیب  تیدـج  و  تموادـم »  » اب تیطورـشم  لوصا  هدـش ، داجیا  هک  یتابث  تینما و  هیاـس  رد  تسا و  هتفاـی  يرتشیب 

رد روشک  مدرم  تیلاعف  تیوضع و  سپ  نآ  زا  هک  تخاس  ناشنرطاخ  روکذـم ، بزح  ود  هماـنمارم  ندـناوخ  یقرتم  اـب  يو   (3) .دش
بازحا نیا  همانمارم  ياوتحم  زا  هک  دوب  دهاوخ  یتواضق  تاعالطا و  هیاپ  رب  اتدمع  سلجم  تاباختنا  رد  تکرش  صخالاب  بازحا و 

رـضاح لاح  رد  هچ  نآ  زا  رتهب  یطیارـش  زگره   » ماگنه نآ  ات  هک  دش  یعدم  هاش  دادرم 1338 ، رد 14   (4) .تفرگ دهاوخ  تروص 
هتشادن دوجو  تسامرفمکح  ام  روشک  رد  يداصتقا  یـسایس و  دعاسم  عضو  یعامتجا و  دشر  وترپ  رد  یـسارکومد  لوصا  ومن  يارب 

(5)« .تسا

هک دادرم 1332  ات 28  روشک  هصرع  رد  لاعف  یسایس  ياهلکشت  بازحا و  طاسب  هک  درک  یم  حرطم  یطیارش  رد  ار  نانخس  نیا  هاش 
لوا رد  .دوبن  تیطورـشم  فادـها  ققحت  هار  رـس  رب  یعنام  رگید  هدـش و  هدـیچرب  دوب ، اهیجراخ  تسد  هتخادرپ  هتخاـس و  وا  معز  هب 

هک یلاح  رد  دادرم 1339 

یعنام هک  درک  دیکأت  دوب ، هدنامن  یقاب  متسیب  هرود  یبزح  تاباختنا  يرازگرب  هب  يدایز  نامز 

هک دوب  مدرم  نآ  زا  ریـصقت  هاش  هدیقع  هب  .درادـن  دوجو  نویلم ) مدرم و  بزح  ود  رب  هوالع   ) يرگید بازحا  لیکـشت  رـس  رب  ینوناق 
دادرم 1332) ياتدوک 28  زا  سپ   ) دازآ رایسب  ياضف  نآ  رد 
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رد اساسا   » هک درک  دومناو  نینچ  ار  يزاس  بزح  هب  مدرم  شیارگ  مدـع  تلع  دـندوب و  هدادـن  رارق  رظندـم  ار  یثلاـث  بزح  سیـسأت 
اسأر وا  هک  دوب  دادرم 1332  ياتدوک 28  زا  سپ  لاس  دنچ  طقف  و  تسا » هدوبن  یبزح  تیلاعف  هب  بغار  دایز  یناریا  قالخا  هتـشذگ 

ود دش و  ادیپ  لیامت  بازحا  سیسأت  هب  هجیتن  رد  .دوش  یمن  بزح  نودب  یناملراپ  میژر  یسارکومد و  تیطورشم و   » داد صیخـشت 
، دنک یفرعم  نویلم  مدرم و  بزح  ود  سیسأت  ماگشیپ  ار  دوخ  درک  یم  یعـس  هک  یلاح  رد  هاش  .دندرک » تیلاعف  هب  عورـش  هاگتـسد 

هنارمآ تروص  هب  دادرم 1339 ، لوا  قطن  رد  درک و  یبایزرا  دنمدوسان  روشک  هعـسوت  يارب  ار  روشک  بازحا  دادعت  شیازفا  احیولت ،
: درک دیکأت 

ار مدرم  رظن  بلج  اعقاو  هک  دننک  میظنت  بزح  ود  نیا  همانمارم  ياوس  يا  همانمارم  دـنناوتب  هک  دـنوش  ادـیپ  یناسک  رگا  نایم  نیا  رد 
همانمارم رد  ار  اهفده  لوصا و  نیرتهب  دننک  یم  یعس  دنوش  یم  لیکشت  هک  یتقو  بازحا  نوچ  هتبلا  دننکب ، مادقا  هک  رتهب  هچ  دنکب 

يزیچ تسا  لکشم  دنناجنگب  دوخ 

همانمارم اب  يرگید  بازحا  هک  تسین  یعنام  چـیه  لاح  ره  هب  یلو  درک ، ادـیپ  ناوتب  دوش  یم  رکذ  اه  هماـنمارم  نیا  رد  هچنآ  زا  رتهب 
(1) .دنزادرپب تیلاعف  هب  زین  رگید  ياه 

لوصا هچنآ  ره  روکذم ، بزح  ود  هک  اجنآ  زا  رگید ، بازحا  لیکشت  هار  رد  عنام  دوجو  مدع  رب  ینبم  هاش  يرهاظ  تادیکأت  همه  اب 
دوجو ناکما  ملاع  رد  هک  ار  هدنزاس  هنایقرتم و  فادها  و 

يرگید بزح  سیسأت  هب  يزاین  وا  رظن  هب  دندوب ، هدیناجنگ  دوخ  همانساسا  همانمارم و  رد  هتشاد 

(2) .دنزاس هجیتن  نودب  تیلاعف  فورصم  هدوهیب ) هتبلا   ) ار دوخ  ياهبنارگ  تاقوا  دارفا  ات  دوبن 

تـسکش راچد  یلم  ياروش  سلجم  متـسیب  هرود  رد  یبزح  تاـباختنا  يرازگرب  هبرجت  نیلوا  میدرک ، رکذ  مه  نیا  زا  شیپ  هکناـنچ 
راچان هب  دیدرگ و  وربور  یماکان  اب  دوب  نآ  ناحارط  رظن  دروم  هچنآ  فالخرب  هاش  هدنوش  تیاده  یسارکومد  دش و  يراب  تحاضف 

تاباختنا دیدجت 

اما .تفریذپ  ماجنا  یبزح  ود  تباقر  ماظن  زا  يریگ  هرهب  نودب  قباس و  لاور  قبط  متسیب ، هرود 

، لباقم رد  .دوش  سویأم  دیماان و  یبزح  ماظن  تیلاعف  موادت  زا  هاش  ات  دشن  بجوم  تسکش  نیا 

یـسارکومد تیطورـشم و  هک  درک  دـیکأت  رگید  راب  دـندوب  هداد  رارق  داقتنا  دروم  ار  وا  یبزح  ود  ماـظن  هک  یناـسک  هب  هلمح  اـب  يو 
هرود یبزح  تاباختنا  تسکـش   ] ریخا تانایرج  نیا  زا  دـعب  صوصخ  هب  هک  تسا  نیا  .درادـن  یموهفم  ًالـصا   » بازحا دوجو  نودـب 
شیپ زا  شیب  هک  دنـشوکب  دیاب  اصوصخم  ...دوجوم  بزح  ود  نیا  ینعی  ام  بازحا  هک  تسا  نیا  نم  خـسار  عطاق و  هدـیقع  متـسیب ]

زا هژیو  هب  شیاهیزاسرهاظ ، مامت  مغر  هب  هک  هاش   (3)« .دنزاس دنمقالع  دوخ ، ياه  همانمارم  هب  ار  مدرم  دننک و  تیلاعف 
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یبزح يرازگرب  تسکـش  هدمع  لیالد  زا  ار  اهنآ  تامادقا  دوب و  هدرزآ  تخـس  متـسیب  هرود  تاباختنا  نایرج  رد  نیدرفنم  درکلمع 
دهاوخ رازگرب  یبزح  تروص  هب  مه  متـسیب  هرود  تاباختنا  دیدجت  هک  داد  هدعو  رهم 1339  رد 2  درک ، یم  یبایزرا  تاباختنا  نیا 

: دشن یلمع  هاگ  چیه  هک  يا  هدعو  .دش 

.میـشاب هتـشاد  بزح  ود  ًالوصا  دیاب  نیا  رب  انب  دور ، یم  نیب  زا  ًالمع  دشابن  بوخ  یبزح  رگا  .درادن  هدیاف  بزح  نودب  یـسارکومد 
باختنا درفنم  رفن  دـنچ  زین  اریخا  هکنیا  امک  دـنوش ، باختنا  یبزح  دارفا  طـقف  هدـنیآ  تاـباختنا  رد  هک  تسین  نآ  رب  لـیلد  نیا  یلو 

هتبلا هک  یتاهج  زا  دنشاب و  یمانشوخ  صاخشا  دنـشاب و  هتـشاد  یلحم  هنیمز  هک  يرگید  نیدرفنم  هدنیآ  تاباختنا  رد  دیاش  دندش و 
یعیبط روط  هب  دنشاب  درفنم  دنهاوخب  ممهفب  مناوت  یمن  ار  رکف  زرط  نیا  ساسا  تسین و  نشور  نم  رب 

بازحا درادن و  ینعم  بزح  نودب  یسارکومد  هک  منک  یم  دیکأت  زاب  .دنوش  باختنا  مدرم  فرط  زا 

هب يرتهب  هجیتن  تانایرج  نیا  زا  هیتآ  رد  مراودیما  .دنیآ  یم  ناشیاج  هب  نارگید  ای  دـنور و  یم  نایم  زا  یتقایل  یب  یتسـس و  رثا  رب  ای 
(1) .دیآ تسد 

یسایس تالوحت  هصرع  رد  ار  نآ  شقن  نویلم و  مدرم و  یبزح  ود  ماظن  زونه  ناتسمز 1339  زیئاپ و  ياههام  یط  هاش  هکنیا  مغر  هب 
ياـههام نیرخآ  ناتـسبات 1339 ، رد  یلم  ياروـش  سلجم  متـسیب  هرود  تاـباختنا  يرازگرب  اـما  ، (2) دوتـس یم  روشک  یعاـمتجا  - 

، درک يریگ  هراـنک  بزح  تیریدـم  يریزو و  تسخن  زا  لاـبقا  رهچونم  هک  یماـگنه  تقیقح ، رد  .دز  مقر  ار  نوـیلم  بزح  تیلاـعف 
هک ییاـهراشف  یلخاد و  يداـصتقا  یـسایس -  تالکــشم  ناروـک  رد  سپ ، نآ  زا  .دوـب  هدیــسر  ارف  جـیردت  هـب  نآ  لـالحنا  نارود 
لاس ياههام  نیـسپاو  ات  دنور  نیا  دـمآ و  مهارف  یبزح  روما  هب  هجوت  يارب  يرتمک  تصرف  دـنتخاس ، یم  دراو  هاش  هب  اه  ییاکیرمآ 

نوناک ینیزگیاج  اب  روصنم و  یلعنـسح  يریزو  تسخن  زاغآ  اب  طقف  .تفای  همادا  ملع ، هّللادـسا  يریزو  تسخن  نایاپ  نراقم  ، 1342
هلحرم دراو  یتـموکح  بازحا  تیلاـعف  هک  دوب  تیرثـکا )  ) نویلم بزح  ياـج  هب  نیوـن ، ناریا  بزح  نآ  فـلخ  ینیـشناج  یقرتـم و 

ياهلاس یسایس  تاناسون  مغر  هب  تفای  هزاجا  درک و  ادیپ  اقب  يارب  يرتشیب  تخب  مدرم )  ) تیلقا بزح  نایم ، نیا  رد  .دش  يدیدج 

ار دقتنم  شقن  نیون  ناریا  یتلود  بزح  ربارب  رد  تیلقا  بزح  ناونع  هب  مه  زاب   1342  - 1339

ماظن دیشروخ  هک  دلابب  دوخ  رب  يزارف  ندرگ  اب  مه  زاب  يولهپ  هاش  اضردمحم  ات  دریگ  هدهعرب 

روط هب  هراب  نیا  رد  یتآ  لصف  رد  .دـنک  یم  یناـشفاوترپ  روشک  تسایـس  كاـنبات  هصرع  رب  زونه  یعقاو  یـسارکومد  تیطورـشم و 
.دمآ دهاوخ  نایم  هب  نخس  يرت  طوسبم 
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تنطلس مود  ههد  رد  هاش  دید  زا  تیطورشم  یسارکمد و 

يارب هک  يرکشت  کیربت و  مایپ  یط  هام  رویرهـش  لوا  رد  هاش  دادرم 1332 ، یـسیلگنا 28  ییاکیرمآ -  ياتدوک  زا  سپ  زور  راهچ 
یـساسا نوناق  صن  ناگدـننک  ضقن  ناونع  هب  ار  قدـصم  رتکد  هدـش  طقاس  تلود  ناگدـننادرگ  هعومجم  دومن ، رداـص  ناریا  تلم 
درمشرب تیطورشم  تشگزاب  کیتارکومد و  مظن  هداعا  تهج  رد  یلم  یمادقا  ار  اتدوک  عوقو  .داد  رارق  شهوکن  دروم  تیطورـشم 

هتخاس و مهارف  تلم  هبطاق  يارب  یـسارکومد ]...[  یگدـنز  کی   » يرارقرب يارب  ار  دوخ  شـالت  تیاـهن  سپ  نآ  زا  هک  داد  هدـعو  و 
(1) .دنک یلمع » ار  یعامتجا  تلادع  موهفم 

هکنیا زا  هاش  انس ، سلجم  هرود  نیلوا  یلم و  ياروش  سلجم  هرود  نیمهدجه  شیاشگ  مسارم  یط  لاس 1332  ياهزور  نیسپاو  رد 
هب دندوب  هدیچرب  روشک  هصرع  زا  ار  یسارکومد  يدازآ و  طاسب  وا ، هتفگ  هب  هک  شنارادفرط  قدصم و  رتکد  تلود  رب  دوب  هتـسناوت 

هبلغ يزیمآرهق  روط 

تیطورشم ماظن  تلم و  يدازآ  هداعا  تهج  رد  افرص  ار  مادقا  نیا  درک و  یتقوشوخ  راهظا  دنک ،

قدـصم يرادـمامز  هرود  رد  هک  یتالکـشم  همه  نآ  زا  سپ  هک  دوب  رکـشتم  رایـسب  دوـخ  زا  هژیو  هب  ناـیم ، نیا  رد  دوـمن و  لـیلحت 
هب مـه  هدـنیآ  رد  هـک  داد  هدـعو  دسانـش و  یم  هطورـشم  بـالقنا  ياهدرواتـسد  ناـبهاگن  ار  دوـخ  مـه  زاـب  دوـب ، هدـش  شریگنماد 

دیدج حالطـصا  هاش  هک  دوب  ریت 1333 ، رد 11  راـب  نیلوا   (2) .دنام دهاوخ  رادافو  تیطورـشم » ساسا  ینابهاگن   » رد شیاهتـسایس 
مسیلانویسان  » ترابع رد  طقف  هاگ  هک  درب  راک  هب  شنانخس  رد  ار  یلم » تبثم  مسیلانویسان  کلسم  »

درک و رکذ  دوخ  زا  دادرم 1332  ياتدوک 28  نایرج  رد  مدرم  يرادافو  لیالد  فیصوت  رد  ار  هژاو  نیا  هاش  .دش  یم  هصالخ  تبثم »
مایق 28 هک  تسا  یلم  تبثم  مسیلانویسان  کلسم  نآ  نم  هدیقع  هب  هک  میشاب  مه  یسایس  کلـسم  کی  وریپ  دیاب  ام   » هک دش  روآدای 

همشچرس نآ  زا  مه  [ 1332  ] دادرم

دندوب هتخادنا  زور  نآ  هب  ار  تکلمم  هک  ار  یناسک  طاسب  مدرم  روطچ  مدوبن  ناریا  رد  نم  هک  يا  هتفه  رد  دش  هدهاشم  دریگ و  یم 
، دندوب هتفرگ  شیپ  رد  رگید  یهار  هک  ار  یناسک  یمامت  هاش ، یقلت ، نیا  اب  .دیچرب » دندوب  هدش  فرحنم  یقیقح  تضهن  لوصا  زا  و 

نیتسخن یط  هاـش   (3) .تسناد نیفرحنم » بتکم   » هـب هتـسباو  دوـمن و  جراـخ  یعقاو  ناـیارگ  یلم  رامـش  زا  ار  ناـنآ  درک و  شنزرس 
هب لمع  تیعبت و  دوب ، هدش  رازگرب  تیطورشم  بالقنا  يزوریپ  درگلاس  تبسانم  هب  دادرم 1333  رد 14  اتدوک ، زا  سپ  هک  یمسارم 

دشر و نماض  هناگی   » ار تیطورشم » لوصا  یساسا و  نوناق  »

ص:59

.1417 صص 1414 - مود ، دلج  نامه ، - . 1

.1447 صص 1445 - مود ، دلج  نامه ، - . 2

.1465 صص 1463 - مود ، دلج  نامه ، - . 3

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 93 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_59_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_59_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_59_3
http://www.ghaemiyeh.com


درک دادملق  قطنم » لقع و  تسد  هب   » یعامتجا روما  يراذگاو  زین  ار  تیطورشم  ییاغ  یلـصا و  فده  درمـشرب و  ناریا » تلم  یقرت 
ماجنا هار  رد  تسا  هدرک  رارکت  اهراب  ار  تیطورـشم  یـساسا و  نوناق  هب  يرادافو  دنگوس  هک  یـسک  ناونع  هب  داد  هدعو  رگید  راب  و 

دارفا وا  .دشوکب  مهم  نیا 

تیطورـشم و ناـفلاخم  لـبق  لاـس  کـی  هـب  بـیرق  هـکنیا  زا  ار  دوـخ  يدنـسرخ  دوـمن و  توـعد  هار  نـیا  زا  يوریپ  هـب  زین  ار  تـلم 
(1) .درکن ناهنپ  دندوب ، هدش  هدیشک  ریز  هب  تردق  هکیرا  زا  ناریا  رد  یسارکومد 

رد نآ  شقن  دادـخر و  نیا  زا  لیلجت  نمـض  هاش  تیطورـشم ، بالقنا  يزوریپ  لاـس  نیمهاـجنپ  اـب  فداـصم  دادرم 1334 ، رد 14 
شخبرثا هدنزاس و  تامادقا  روشک ، ریخا  نرق  مین  تالوحت 

هک يزیمآ  فارحنا  ریسم  زا  هاشاضر  تنطلـس  نارود  رد  تیطورـشم  ماظن  هک  دش  یعدم  دناوخ و  تیطورـشم » تارثا  زا   » ار شردپ 
رویرهـش رد  هاشاضر  طوقـس  لابند  هب  هک  يدهع  ضقن   ) اهلاس زا  سپ  دوب  راودیما  کنیا  هتفای و  ییاهر  دوب  هداتفاورف  نآ  رد  اقباس 

راذـگناینب هب  یـسأت  اب  دـناوتب  يو  دوب ،) هتفای  هار  تیطورـشم  ناکرا  رد  يریزو  تسخن  تسپ  زا  قدـصم  زیمآرهق  طوقـس  اـت   1320
(2) .دزاس دنم  هرهب  رتشیب  تیطورشم » تارثا  زا   » ار روشک  يولهپ ، هلسلس 

نودـب هک  ار  نانآ  شـالت  روشک » ناگدـنهد  تاـجن  دادرم و  ناگدـننک 28  مایق   » هب باطخ  یماـیپ  یط  هاـش  دادرم 1335 ، رد 28 
« دوخ میلـس  قوذ  هب  اهنت  ینابت و  هنوگ  چیه  یب  يزور  نینچ  رد  شیپ  لاس  هس  رد   » یجراخ ياهروشک  بناج  زا  یکمک  هنوگچیه 

داد رارق  شیاتس  دروم  دندیـشک ، ریز  هب  تردق  زا  ار  بلط » هاج  ربخ و  یب  ادخ  زا  یتشم   » هدرک و نوگنرـس  ار  قدصم  رتکد  تلود 
طوقـس هکلهم  زا  روشک  بیترت ، نیدـب  و  دـنتخاس » نوگژاو   » ار هطورـشم  ماظن  هب  تبـسن  نانکـش » دـنگوس   » دوخ مادـقا  نیا  اـب  هک 

(3) .تفای ییاهر 

مدرم بزح  ود  تیلاعف  لاس 1340 ، رد  ینیما  یلع  يریزو  تسخن  زاغآ  ههد 1330 و  رخاوا  یسایس  نارحب  یجیردت  ندمآ  دیدپ  اب 
سیـسأت ياهلاس  نیتسخن  رد  .تفای  موادت  لاس 1343  لیاوا  لاس 1342 و  ینایاپ  ياههام  ات  تیعـضو  نیا  تخاب و  گـنر  نّویلم  و 
يداصتقا زین  یعامتجا و  یـسایس -  هعـسوت  هار  رد  ریخا  ياهلاس  یط  روشک  هک  یمهم  ماگ  زا  هراومه  هاش  نویلم ، مدرم و  بزح  ود 

نامز زا  ههرب  نآ  رد  هک  دوب  دنسرخ  رایسب  دروآ و  یم  لمع  هب  دیجمت  دوب ، هداهن 

ناریا  » و دنهد » ناشن  ار  دوخ  یتاذ  رهوج   » ات هتفرگ  رارق  روشک  مدرم  رایتخا  رد  مزال  تصرف » »

تشهبیدرا 1338 رد 18  يو   (4) .تسا هدش  یناشخرد » هدنیآ  رابتعا و  تیثیح و  ياراد  هزورما 
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ریخا هلاس  دنچ  ياهراک  نیرت  مهم  زا  یکی  ، » وا معز  هب  .تسا  هداهن  ماگ  یـسارکومد  ققحت  هار  رد  روشک  رگید  هک  تشادن  یکش 
راثآ اریز  دشاب  یسارکومد  فرط  هب  ناریا  نداد  قوس  دیاش 

نافلاخم زا  یعیـسو  رـشق  ندش  يوزنم  هب  يا  هراشا  هکنیا  نودـب  يو   (1)« .تسا هتفر  نیب  زا  یفیاوطلا  كولم  نیذـفنتم و  تموـکح 
یـسایس هنحـص  زا  روشک  رب  مکاح  باعرا  ّوج  بوکرـس و  تسایـس  یگماکدوخ و  اب  هزرابم  لیلد  هب  اتدمع  هک  دنکب  میژر  يدـج 

نطو تالیامت  اب  هاوخ  یقرت  رکفنـشور  طسوتم  هقبط  کی   » ریخا ياـهلاس  رد  هک  دـش  یعدـم  يزارف  ندرگ  اـب  دـندوب ، هدـش  هدـنار 
(2) .تسا هتفرگ  تسد » هب  تکلمم  روما  هرادا  عامتجا و  رد  ار  دوخ  یقیقح  ياج  هتساخ و  اپب  هناتسرپ 

نآ زا  لاـس  شـش  ندـش  يرپـس  زا  سپ  هک  تفگ  هنازارفارـس  دادرم ، نایچاتدوک 28  زا  ینادردـق  نمـض  هاش  دادرم 1338  رد 28 
یم يربارب  يرسمه و  سوک  ناهج  دازآ  ياهروشک  ریاس  اب  هدروآ و  تسد  هب  ار  دوخ  لالقتـسا  یلم و  تیمکاح  قح  ناریا  هثداح ،

هب تنایخ  ياهنم  يدازآ  رثکادح  بسک   » ار نآ  درواتسد  نیرت  مهم  هرود ، نیا  هداعلا  قراخ  ياهتفرشیپ  کیاکی  ندرمشرب  اب  دنز و 
مسیلانویـسان و تسایـس   » رطاـخ هب  ار  دوجوم  میژر  درک و  یباـیزرا  دوـب ، هاـش  صخـش  هب  يراداـفو  موزل  وا  رظنم  زا  هتبلا  هک  نطو »

دوجوم ماظن  یگتسباو  مدع  لالقتسا و  رب  رگید  راب  داد و  رارق  شیاتس  دروم  دوب ، هداد  دوخ  تلم  هب  يدازآ  همه  نیا  هک  يا  « هقالخ
(3) .درک دیکأت  یجراخ  تردق  ره  رب 

 - یـسایس ياهیدازآ  دودـح  هرابرد  دوخ  ياههاگدـید  حیرـشت  اب  ییاپورا ، رفـس  کی  زا  تشگزاب  ماگنه  دادرخ 1339  رد 8  هاش 
: دوب دـهاوخ  روشک  نالک  لئاسم  باطخلا  لصف  وا  صخـش  هدارا  تیاهن ، رد  هک  تشاد  راهظا  حیرـص  روط  هب  روشک ، رد  یعامتجا 

نیا دنک  يور  هدایز  ای  زواجت  يردق  سک  ره  هک  دشاب  یتکلمم  تالیکشت  عامتجا و  بازحا  قوفام  يا  هوق  کی  دیاب  هشیمه  »

دیلک نیا  یناملراپ  میژر  کی  رد  .دشکن  يزیرنوخ  هب  راک  دنک و  زاب  ار  لکشم  نیا  دیلک  اب  تردق 

(4)« تسه مه ]  ] ام تکلمم  رد  اهزیچ  نیا  مامت  هناتخبشوخ  .تسه  ناسآ  یلیخ  روط  هب  هشیمه 

ندمت هنیرید  ننـس  زا   » ار يدازآ » تنـس  یـسارکومد و  لوصا   » دنک رکذ  یخیرات  یقادـصم  هکنیا  نودـب  هاش  دادرم 1339 ، رد 14 
زا يرایـسب  رد  هزورما  هنافـسأتم  هـک  ییاهتیدودـحم  قاـنتخا و  راـشف و  ياهـشور  هـب  لـسوت  نودـب   » هـک درک  رکذ  ناریا  لاـسنهک »

رد تسامرفمکح » ناهج  ياهروشک 
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 - ییاکیرمآ ياتدوک  زورلاـس  رد  . (1) درک یفرعم  يدازآ » تنـس   » نیا ظفاح  ار  دوخ  تسا و  هتـشاد  دوجو  ناکامک  یناریا  هعماـج 
رد .تسا  هدـش  رادروخرب  مزال  تینما  تابث و  زا  وا  يربهر  تحت  روشک  هک  دـش  روآدای  رگید  راب  لاس ، ناـمه  دادرم  یسیلگنا 28 

نآ يانعم  هب  هتفگ  نیا  وا  نهذ 

يدازآ ياهنم  لماک  يدازآ  ام  یلخاد  رظن  زا   » هک دومن  حیرـصت  و  دوش » یمن  لیمحت  ام  هب  جراخ  زا  ای  لخاد  زا  زیچ  چـیه   » هک دوب 
نآ و   » دـنزرون تلفغ  مهم  لماع  کی  زا  اهیدازآ  نیا  رتشیب  هچ  ره  ماکحتـسا  يارب  داد  رادـشه  مدرم  داحآ  هب  و  میراد » تناـیخ  رد 

تیاـمح تحت  تـشهبیدرا 1340 ، رد 16  ینیما  یلع  هـکنآ  زا  سپ  یهاــتوک  تدــم   (2) .تسا مزال » یـسایس  یقـالخا و  طابـضنا 
رارق دـیدهت  دروم  اراکـشآ  هاـش  تیعقوم  درک و  دوـخ  نآ  زا  ار  يریزو  تسخن  بصنم  هاـش ، ینطاـب  لـیم  مغر  هب  اـه و  ییاـکیرمآ 

ایوگ ماگنه ، نآ  رد  .درک  ادیپ  دومن  رتشیب  وا  یهاوخ  نوناق  یبلط و  هطورشم  تفرگ ،

لوصا میکحت  عفادـم  ار  دوخ  ناریا ، هصرع  رد  ذوفن  يذ  لاعف و  یجراخ  نارازگ  تسایـس  مدرم و  داـحآ  دزن  رد  ههجو  بسک  يارب 
روظنم دروآ و  نایم  هب  نخس  تیطورشم » یعقاو  لوصا   » تیوقت موزل  زا  راب  نیلوا  يارب  ًالامتحا  درک و  دادملق  ناریا  رد  تیطورـشم 

: داد حرش  نینچ  ار  دوخ 

هب رهاظت  اب  یعقاو  يدازآ  يرهاظ و  تیطورشم  اب  یعقاو  تیطورـشم  هک  تسا  نآ  يارب  تیطورـشم » یعقاو  لوصا   » میوگ یم  هکنیا 
زیچ ره  زا  شیب  دـید  ناوت  یم  ناهج  تارکومد  اعقاو  ياهروشک  رد  هک  روط  نآ  یقیقح  یـسارکومد   ]... [ .دراد قرف  یبلط  يدازآ 

تسا يدویق  طابضنا و  هب  یکتم 

يارجا تیاعر و  اب  زج  يدازآ  ره  نوناق و  ره  ظفح  اریز  تسا ، رت  تخس  رگید  طابضنا  ره  زا  هک 

زین نارگید  دزن  رد  قوقح  نیمه  هب  هک  تسا  نآ  مزلتسم  یعامتجا  يدرف و  عورـشم  قوقح  زا  عافد  تسین و  رـسیم  نآ  لوصا  لماک 
(3) .دوش هتشاذگ  مارتحا 

هتـشذگ رد  يریـس  اب  دوب  هدرک  دوخ  تنطلـس  ياقب  يارب  اه  ییاکیرمآ  هیحان  زا  هک  يرطخ  ساسحا  اـب  هاـش  ههد 1340 ، لـیاوا  رد 
هاشداپ ریبک  شروک  يوس  زا  یندـم  یـسایس و  ياهیدازآ  ياطعا  زا  یکاح  هک  مهبم  يا  هتـشبن  گنـس  هب  دانتـسا  اب  ناریا و  یخیرات 

درک و یفرعم  یـسارکومد  يدازآ و  رادـساپ  وا ، زا  یـسأت  هب  ار  دوخ  صخـش  یهاشنهاش و  ماظن  دوب ، نوگانوگ  للم  هب  یـشنماخه 
رب ناکامک  تیطورشم » لوصا  ینابهاگن  یساسا و  نوناق   » زا يرادساپ  هار  رد  هک  دش  یعدم 

ناـبهاگن ارم  یـساسا  نوناـق  نوچ   » دومن هفاـضا  دـنام و  دـهاوخ  راداـفو  تسا  هدرک  داـی  شتنطلـس  زور  نیتسخن  رد  هک  يدـنگوس 
تینما ظفح  اب  منک و  تیوقت  ار  تیطورشم  یعقاو  تیهام  حور و  ات  ما  هدیـشوک  رهاظت  هب  جایتحا  نودب  تسا  هداد  رارق  تیطورـشم 

نآ نودب  هک  روشک  تابث  لالقتسا و  و 
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يرادـیاپ یـسارکومد و  تمـس  هب  زور  هب  زور  ار  شیوخ  تلم  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یتیطورـشم  اـت  تشاد  دـهاوخن  دوجو  یتکلمم 
يرازگرب رد  یبزح  ود  ماظن  ییآراکان  زا  هکنیا  نودب  و  منک » يربهر 

رهاظ هب  ناگدنیامن  يافعتسا  يارب  شراشف  لامعا  دروآ ؛ نایم  هب  يرکذ  متسیب ، هرود  تاباختنا 

ریزو تسخن  ینیما  یلع  هک  يراشف  لامعا  هب  هجوت  نودـب  درمـشرب و  تیطورـشم  ناـکرا  میکحت  لـیالد  زا  ار  هرود  ناـمه  بختنم 
تشهبیدرا 1340 رد 19  سلجم  نیا  لـالحنا  دوب ، هتخاـس  دراو  وا  رب  یلم  ياروـش  سلجم  متـسیب  هرود  لـالحنا  موزل  يارب  دـیدج 

ياتسار رد  ار  مادقا  نیا  داد و  تبسن  دوخ  صخش  رادتقا  راکتبا و  هب  طقف  ار  ینیما ) يریزو  تسخن  زاغآ  زا  سپ  زور  راهچ  دودح  )
صن تشهبیدرا 1328  رد  مود  ناسـسؤم  سلجم  هـک  تـسا  يروآداـی  هـب  مزـال   (1) .درمـشرب تیطورـشم  بالقنا  ياهنامرآ  ققحت 

.دوب هتسناد  قحم  نیسلجم  لالحنا  يارب  ار  هاش  هدرک و  ضقن  ار  تیطورشم  یساسا  نوناق  حیرص 

هاش و دوب ) هدش  زاغآ  رویرهش 1339  رد  لابقا  رهچونم  رتکد  هنیباک  طوقـس  ماگنه  زا  هک   ) هلاس ود  نارحب  کی  زا  سپ  هک  یماگنه 
بابـسا هدومن و  بلج  يولهپ  هلـسلس  تیعقوم  تیبثت  موزل  هب  ار  اه  ییاکیرمآ  دعاسم  رظن  دنتـسناوت  شا  یجراخ  یلخاد و  نیدحتم 

اهدعب هک  ار  اکیرمآ  رظن  دروم  تاحالصا  هک  دعاسم  هدعو  نیا  اب  هاش  دنروآ ، مهارف  ار  ینیما  تلود  طوقس 

شتنطلس هجوتم  اه  ییاکیرمآ  ینیما و  یلع  هیحان  زا  هک  يرطخ  زا  يدح  ات  دناسر ؛ دهاوخ  ماجنا  هب  دوخ  تفرگ ، مان  دیفس  بالقنا 
دادرم رد 14  یتقو  یقفاوت  نینچ  اب  .تسج  ییاهر  دوب ،

هب هاش  ملع ) هّللادسا  ینیزگیاج  يریزو و  تسخن  زا  ینیما  یلع  طوقس  زا  سپ  زور   15  ) 1341

يارب يو  رطاخ  نانیمطا  تاراهظا  نیا  نتم  زا  درک ، رداص  یمایپ  تیطورشم  بالقنا  يزوریپ  درگلاس  نیمتفه  هاجنپ و  زاغآ  تبسانم 
حرط دربشیپ  يارب  داد  ناشن  دوب و  نایامن  شتنطلس  هدنیآ 

لوصا هب  خسار  داقتعا  زاربا  نمض  وا  مایپ ، نیا  رد  .دراد  لماک  یگدامآ  اه  ییاکیرمآ  تاحالصا 

تسا یماظن  هناگی  تیطورشم  تفگ  درک ، فیصوت  ریذپان  لزلزت  ناریا  رد  ار  نآ  ساسا  هکنیا  رب  هوالع  تیطورـشم ، یـسارکومد و 
هیلاع رهاظم   » ناونع هب  انس  یلم و  ياروش  سلاجم  زا  هک  یلاح  رد  و  دنک » نیمأت  ار  تلم  کی  یعقاو  تداعس  دشر و  دناوت  یم  هک  »

سلاجم يروص  دوجو  یقطنم  دمایپ  هک  دش  رکذتم  سلاجم  نیا  یلیطعت  لالحنا و  زا  فسأت  راهظا  اب  تفگ  یم  نخس  تیطورـشم »
اب دندوب  دـقتعم  هک  ییاکیرمآ  دـیدج  تسایـس  زا  یـسأت  هب  وا  .دوب  دـهاوخن  یـسارکومد  تیطورـشم و  یقیقح  ماظن  يراذـگنوناق ،

شور زا  شداقتنا  تشپ  هاش و  هنالقتسم  تسژ 

ص:63

.2619 صص 2618 - موس ، دلج  نامه ، - . 1

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 99 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_63_1
http://www.ghaemiyeh.com


هک درک  دـیکأت  راب  نیلوا  يارب  دـننک ؛ نیمأت  ناریا  رد  ار  دوخ  عفانم  دـنناوت  یم  يرگید  ناـمز  ره  زا  شیب  برغ ، رب  مکاـح  یـسایس 
رهاوظ هب  افتکا   » زین و  یبرغ » ندمت  رهاوظ  زا  یحطس   » يور هلابند  دنیب و  یمن  روآدوس  یناریا » هعماج  يارب   [ ار  ] یبرغ یسارکومد  »

یم اوران  مهم ، ود  نیا  یلوصا  ققحت  يارب  ار  یقیقح » یسارکومد  رارقتسا  يارب  هننقم  سلجم  ود  نتـشاد  فرـص  ینعی  یـسارکومد 
تاباختنا يرازگرب  نایئاکیرمآ  يداهنشیپ  تاحالصا  همانرب  لحارم  نیلوا  زا  نوچ  دناد و 

 ]...[ لوا مدق   » یعقاو یسارکومد  ققحت  يارب  هک  درک  مالعا  دوب ، یتیالو  یتلایا و  ياهنمجنا 

دوخ هب  مدرم  هطوبرم  روما  هیلک  ندرپس  رودقملا  یتح  اه و  ناتسا  اه و  ناتسرهش  ياه  نمجنا  سپس  اتـسور و  ياه  نمجنا  لیکـشت 
« هعـسوت میمعت و   » روشک رد  شا  یعقاو  نایماح  وا و  رظن  دروم  یعقاو » یـسارکومد   » مهم نیا  ماجنا  اب  دوب  دـقتعم  هاـش  تسا .» مدرم 

هعـسوت دشر و  تفگ ، نینچمه  يو  .تخاس  دهاوخ » مهارف  نآ  یعقاو  موهفم  هب  ار  ناریا  تیطورـشم  لماکت  هنیمز   » تفای و دهاوخ 
نیا هتبلا   (1) .دوب دـهاوخ  ییاه  توافت  ياراد  کیتارکومد  طاـقن  ریاـس  اـب  ناریا  هلمج  زا  ناـهج و  زا  يروشک  ره  رد  یـسارکومد 

يزاس یـسارکومد  جوم  رب  شا  یجراخ  نایماح  کمک  راشف و  لامعا  اب  وا  هک  یطیارـش  رد  اریز  دوبن ، تقادص  زا  یلاخ  هاش  نخس 
یـسایس ماـظن  ياراد  هتفاـی  هعـسوت  ياـهروشک  فـالخرب  دوب ، راوس  هـهد 1340  لـیاوا  هـهد 1330 و  مود  هـمین  یط  روــشک  ریخا 

نیا هب  يو  تموکح  راشف  لامعا  اب  رادـتقا و  تحت  هدـش و  یحارط  شیپ  زا  ییاه  همانرب  اب  تسیاب  یم  اموزل  نایناریا  کـیتارکومد ،
ققحت دیفـس ، بـالقنا  ناـمه  اـی  اـکیرمآ  يداهنـشیپ  تاحالـصا  فادـها  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  دوـبن  يدـیدرت  .دـنبای  تسد  مـهم 

هلحرم هب  ار  دیفس  بالقنا  حرط  زا  ییاهشخب  هک  دادرم 1342  رد 6  هاش  .دوب  ناریا  رد  یقیقح ! یسارکومد  یعقاو و  تیطورشم 

هکلب يا و  هیـصوت  تاحالـصا  نیا  شقن  هب  تیطورـشم ، بالقنا  نارود  تالوحت  هتـسکش  اـپ  تسد و  لـیلحت  اـب  دوب  هدراذـگ  ارجا 
: درک هراشا  نینچ  ناریا  تیطورشم  لماکت  رد  يرابجا 

.دوب تیلقا  تموکح  هنافسأتم  تموکح  هک  دوب  نامه  داسف  تلع   ]... [ .دوب هدیناود  هشیر  ینامز  رید  زا  هنافـسأتم  ام  هعماج  رد  داسف 
ناونع هب  يرهـش  هدـع  کـی  دوخ ، تشونرـس  نییعت  رد  یگدـنز و  رد  اـهنآ  تکرـش  مدـع  کـلامم و  تیرثکا  یگدرب  نیمه  يور 

لها هک  یناسک  ای  نارادمتسایس 

مامت دـنداد و  یمن  لوخد  هزاجا  نایم  نآ  رد  ار  یـسک  چـیه  دـندرک و  یم  میـسقت  ناشدوخ  نیب  ار  اهراک  دـندوب  دـنب  دز و  ذوفن و 
رد هک  دینکب  هظحالم  .دندرک  یم  میسقت  مه  نیب  يروط  کی  ار  عفانم 

تلادع قباطم  ام  یتموکح  متسیس  هک  دنتفگ  شیپ  لاس  دنچ  هاجنپ و  رد  دندمآ و  ناریا  ریخا  خیرات 

، دنتفگ یم  هناختلادع  ناونع  هب  ًالصا  اهنآ  ار  هطورشم  عقوم  نآ  رد  .میهاوخ  یم  هطورشم  ام  تسین و 

ادرف دندوب  قباس  میژر  هب  قلعتم  هک  یناسک  مامت  دش  هچ  اما  .میهاوخ  یم  هناختلادع  ام  دنتفگ  یم 

ص:64
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يدـیدج تروص  هب  دـندش و  هکرعم  دوگ  دراو  هناختلادـع  دـیدج و  میژر  نایماح  مسا  هب  اه  نامه  دـندرک و  ضوع  ار  اه  کـسام 
نیا اب  میدـید  ام  هک  تسا  نیا  دـندرک ؟ میـسقت  ناشدوخ  نیب  ار  عفانم  نامه  قباس  لثم  دـندرک و  ظفح  ار  ناشدوخ  قباس  تازاـیتما 

شهاوخ یلومعم و  حالطصا  هب  قیرط 

نداد ناشن  قشمرس  ندش و  یضرا  تاحالصا  مدقشیپ  انایحا  ندرک و  داشرا  ندرک و  اضاقت  ندرک و 

هجیتن رد  .تسا  هدیسر  ارف  تلم  یگنهامه  اب  میمـصت  ذخا  یخیرات  عقوم  هک   (1) میدیسر هجیتن  نیا  هب  هرخالاب  .دور  یمن  شیپ  راک 
رد ناریا  تلم  مامت  هنوگچ  هک  میدید  میدراذگ و  ناریا  تلم  بیوصت  ضرعم  هب  ار  نامدوخ  یلم  بالقنا  هدام  شـش  هتـشذگ  لاس 

دصشش نویلیم و  جنپ  درک و  تکرش  نآ 

تکرش يأر  نداد  رد  دشاب  سیلدت  ای  ریوزت  هب  یجایتحا  نیرتکچوک  هکنیا  نودب  درم  رفن  رازه 

دیتفرگ امـش  ءارآ  قافتا  هب  روط  نیا  هک  یمیمـصت  نیا  .دـنداد  ناشن  ناریا  عاـمتجا  خـیرات و  ریـسم  رییغت  رد  ار  یلم  هدارا  دـندرک و 
؟(2) دوب دهاوخ  هچ  شا  هجیتن 

داینب رد  هقباس  یب  یلوحت  هعیلط   » ار دیفـس  بالقنا  لوصا  يارجا  تیطورـشم  بالقنا  يزوریپ  زورلاـس  رد  هاـش  دادرم 1342  رد 14 
يارب هار  هجیتن  رد   » هدرک و یهجوت  لباق  توافت  هتـشذگ  اب  روشک  یـسایس  طیارـش  هزورما  هک  درک  حیرـصت  دناوخ و  یـسارکومد »

هک  ) ار میژر  رامـش  رپ  نافلاخم  هاگدـید  ییوگ  هفارگ  نیا  رد  دوخ  لـطاب  معز  هب  وا  .تسا  هدـش  هدوشگ  تیرثکا » یعقاو  تموکح 
یعقاو و ریغ  تاحالـصا  ار  نآ  یتـسرد  هب  هـک  دنتـشاد ) رارق  ینیمخ  یمظعلا  هـّللا  تـیآ  يربـهر  هـب  نایارگمالـسا  اـهنآ ، سأر  رد 
یسارکومد و ققحت  رد  دیفـس  بالقنا  شقن  زا  لیلجت  رد  رهم 1342  رد 9  هاش   (3) .تشاگنا یم  هدیدان  دندرک ، یم  یقلت  یلیمحت 

راجاق هلسلس  ییاهن  ضارقنا  ات  ار  ناهاوخ  هطورشم  درکلمع  هکنیا  رب  هوالع  تفر و  رتارف  مه  نیا  زا  یقیقح  تیطورشم 

تیطورشم لماکت  رب  ینبم  زین ، ار  دوخ  شیپ  ههد  درکلمع  نانخس و  داد ، رارق  دیدش  داقتنا  دروم 

تیطورشم هک  دوب  نمهب 1341  هعقاو 6  دیفس و  بالقنا  زا  سپ  طقف  هک  درک  حیرصت  درپس و  یشومارف  هتوب  هب  هرس  کی  ناریا ، رد 
ییاهشخب رد  .تفای  ققحت  یناریا  هعماج  رد  نآ  یعقاو  موهفم  هب 

: تسا هدمآ  هاش  تاراهظا  زا 

حالطـصا هب  هلیـسو  هب  تلادـع  لصا  ات  دـندرک  اه  مایق  دـنتخیر و  اهنوخ  دـندمآ و  .دـش  تیطورـشم  بالقنا  ارهاـظ  اـم  تکلمم  رد 
، لاس رخآ  هک  دش  روبجم  تلود  دش و  رارقرب  تلم  ناگدنیامن  تراظن 

زورید نیدبتـسم  ماـمت  متفگ  شیپ  يدـنچ  هک  روط  ناـمه  یلو  دـش ، ظـفح  شرهاوظ  تروص  ره  هب  ـالاح  .دـهدب  يا  هجدوب  کـی 
ار نآ  تاقوا  یهاگ  نم  هک  اـم  یلم  گرزب  بـالقنا  رثا  رد  مه  نآ  لوا  راـب  يارب  زورما  یلو  .دـندش ]...[  زورما  ناـهاوخ  هطورـشم 

الاو دـندش  دازآ  هبترم  کی  ناریا  تلم  دارفا  مامت  ینعی  تسـسگ ، مه  زا  هبترم  کی  اهریجنز  مراذـگ  یم  مسا  نمهب  مشـش  بـالقنا 
روطچ
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هب رگراک  کی  ای  کچوک  کلام  هدرخ  کی  اـی  هداـس  عراز  کـی  تقو  چـیه  تیطورـشم  لاـس  دـنچ  هاـجنپ و  زا  سپ  هک  دـش  یم 
(1) ...؟ دوب هدشن  باختنا  تلاکو 

یگماکدوخ رادرک  یسارکمد و  راتفگ 

يراکمه اب  دیدرت  نودـب  هک  باتک  نیا  رد  .دـش  رـشتنم  منطو » يارب  تیرومأم   » ناونع تحت  هاش  باتک  نیلوا  ههد 1340  زاغآ  رد 
.داد صاصتخا  یـسارکومد  هرابرد  دوخ  ياه  هاگدـید  هب  ار  ینالوط  یلـصف  هاش  هتفای ، شراگن  هاـش  یگنهرف  نارواـشم  زا  یهورگ 

بالقنا خـیرات  یبرغ ، ياهروشک  رد  یـسارکومد  شقن  یخیرات  یـسررب  زا  يا  هدـنکارپ  مجـسنمریغ و  بیکرت  لـصف ، نیا  بلاـطم 
یتسینومک يروتاتکید و  ياه  میژر  ياهیگژیو  ناریا ، یناتساب  خیرات  ناریا ، تیطورشم 

نآ ماسقا  یسارکومد و  هرابرد  دوخ  ياههاگدید  يدنب  تروص  هب  هاش  لصف  نیا  رد  .تسا  و ... 

یـسارکومد يرادا ، یـسایس و  یـسارکومد  شخب : هس  هب  یـسارکومد  میـسقت  نمـض  يو  .دـهد  یم  حرـش  ار  هلوـقم  ره  هتخادرپ و 
، وا معز  هب   (2) .دنک یم  یفرعم  ناریا  رد  یسارکومد  تیطورـشم و  یعقاو  راذگناینب  ار  هاشاضر  یعامتجا ؛ یـسارکومد  يداصتقا و 

ینابم رارقتـسا  رد  رگید  فرط  زا  یلو   » درک فیعـضت  ار  تیطورـشم  نکر  نیرت  یلـصا  ناونع  هب  سلجم ، تردق  دـنچ  ره  هاشاضر 
فـشک تسایـس و  زا  نید  کیکفت  رد  هاشاضر  مادـقا  هب  شهاگدـید ، تابثا  رد  هاـش  تشاد .» یگرزب  مهـس  ناریا  رد  یـسارکومد 
رهاظم رگید  زا  وا ، رظن  هب  .دـنک  یم  یبایزرا  تیطورـشم  یـسارکومد و  ققحت  ياتـسار  رد  ار  نآ  هراشا و  نانز  زا  يرابجا  باـجح 

اـضردمحم .دوب  روشک  یـساسا  ناکرا  تلود و  تأیه  لرتنک  رد  وا  دودحمالب  رادـتقا  هاشاضر  رـصع  ناریا  رد  یـسارکومد  تیوقت 
دـشر  » مدـع هب  ار  شتنطلـس  نارود  رد  لقتـسم  یـسایس  بازحا  تیوـقت  لیکـشت و  هب  هاـشاضر  تبغر  مدـع  یـساسا  تـلع  يوـلهپ 

هب بازحا  داجیا  یسایس و  لماکت  هعسوت و  يارب  مدرم  یعامتجا 

لوا لاس  هدزاود  یـسایس  ياهلکـشت  همه  ابیرقت  هاش  هاگدید  زا  دـش  رکذ  مه  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  دـهد و  یم  تبـسن  تیافک » دـح 
سپ طقف  دنتشاد و  یگتسباو  هناگیب  لماوع  هب  زین  وا  تنطلس 

هاوخ هطورشم  هتبلا  لقتسم و  یلم و  بازحا  هک  دوب  نویلم  مدرم و  بزح  ود  تیلاعف  لیکشت و  زا 

 - یگنهرف دشر  مدع  مغر  یلع  هک  دیاتس  یم  ار  دوخ  تخس  هاش  ورنیا ، زا  .دمآ  دوجو  هب  ناریا  رد 
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همانرب زاغآ  زا  سپ  دوب و  تقیقح  زا  يراـع  هاـش  ياـعدا  نیا  هک  تسین  يدـیدرت  . 3327 صـص 3326 - مراهچ ، دـلج  نامه ، - . 1
یپ يرتشیب  تدش  اب  دوب ، یسایس  لمع  يدازآ  هنوگره  زا  يراع  هک  ار  نیشیپ  یلوصا  ریغ  یسایس  شور  مه ، وا  دیفس  بالقنا  ياه 

.تفرگ
.327 صص 311 - منطو ، يارب  تیرومأم  اضردمحم ؛ يولهپ ، - . 2
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رد تیلاعف  تیوضع و  زا  هک  ار  یناسک  مامت  هاش  .دیزرو  تردابم  هاوخ  هطورشم  بزح  ود  سیسأت  هب  اصخش  ناریا ، مدرم  یعامتجا 
هقالع دوخ  روشک  تلم و  تشونرـس  هب  هک  دنک  یم  یفرعم  فابلایخ »  » وسرت و دنا  هتـسج  یم  يّربت  وا  هتخاس  تموکح  ياه  بزح 

.دنهد یمن  ناشن  يا 

دوخ هک  نانچمه  دنک و  یم  يراذگمان  يداصتقا » یـسارکومد   » ار یـسارکومد  مود  مسق  هاش  میرذگب ، هک  یـسایس  یـسارکومد  زا 
هئارا يداصتقا  یسارکومد  هرابرد  هاش  هک  یتاحیضوت  یسررب  اب  .دوب  يا  هزات  ریبعت  هرود ، نآ  رد  هژاو  نیا  تسا ، هدرک  حیرـصت  زین 

ناوت یم  دهد  یم 

زا ییاـه  هبنج  مکاـح  يراد  هیامرـس  ماـظن  نآ  رد  هک  تسا  یـسارکومد  لایـسوس  یعون  يراذـگمان  نیا  زا  شروـظنم  هک  تفاـیرد 
اب هاش  .دهد  یم  رارق  هجوت  دروم  زین  ار  یعامتجا  تلادع 

نآ ماجنا  هب  قفوم  ...و  يزرواشک  یتعنـص ، فلتخم  ياهـشخب  رد  يداصتقا  هعـسوت  تهج  رد  ماگنه  نآ  ات  هک  یتامادـقا  ندرمـشرب 
فده هب  لین  ياتـسار  رد  تامادقا  نیا  هک  دریگ  یم  هجیتن  تشاد ، ار  اهنآ  هب  نداد  ناماس  دصق  هدنیآ  رد  هک  ییاهحرط  هدـیدرگ و 

.تسا هتفرگ  تروص  يداصتقا  یسارکومد 

شالت زیچ  ره  زا  شیب  درک ، یم  اعدا  يداصتقا  یـسارکومد  دروم  رد  هچنآ  هباشم  يدرکیور  اب  زین  یعامتجا  یـسارکومد  شخب  رد 
مدرم تشیعم  لقادح  نیمأت  يداصتقا و  هافر  داجیا  يارب 

راهظا هدرمشرب و  دوخ  تنطلس  نارود  مامت  ياه  همانرب  فادها و  نیرت  مهم  فیدر  رد  ار  روشک 

ناماس هب  هتشذگ  ياهلاس  ریظن  ار  اه  همانرب  فادها و  نیا  زین  یتآ  ياهلاس  رد  دنک  یم  يراودیما 

لیلحت فدـه  اـب  منطو  يارب  تیرومأـم  باـتک  رد  هاـش ) ماـن  هب  اـی  و   ) هاـش هک  هچنآ  ره  زا  یتـسرد  كرد  اـهنیا ، هـمه  اـب  .دـناسرب 
، عقاو رد  .دسر  یم  رظن  هب  نکممان  تاقوا  یهاگ  تخـس و  رایـسب  تسا ، هدش  جرد  نآ  ماسقا  یـسارکومد و  هرابرد  شیاههاگدـید 

 - يرکف ياه  ناینب  هب  هجوت  نودب  هاش 

موـهفم زا  شتقیقح  تـقد و  زا  يراـع  يدــنب  تروـص  ناـهج و  فـلتخم  ياهــشخب  رد  هطورــشم  یــسارکومد و  قـقحت  یــسایس 
يور رب  یقطنم  یبیترت  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ار  ضقانتم  هاگ  صقاـن و  تاـعالطا  زا  یتشاـبنا  تسا  هدـمآرب  ددـص  رد  یـسارکومد ،

راکهار اهنت  ناونع  هب  هدروآ و  ذغاک 

دـسرب شتاراهظا  زا  یتسرد  يدنب  عمج  هب  هکنیا  نودـب  نایاپ  رد  (1) و  دنالوبقب شنابطاخم  هب  یناریا  هعماج  رد  یـسارکومد  ققحت 
: داد همتاخ  ریز  تارابع  اب  ار  دوخ  نانخس 

هک مزاـس  نـشور  ار  هـتکن  نـیا  ما  هدرک  یعـس  هتـشاد و  راـهظا  یــسارکومد  یعقاو  موـهفم  هـب  تبــسن  ار  دوـخ  رظن  لـصف  نـیا  رد 
ياه تیلاعف  لماش  هک  دراد  یعیسو  رایسب  موهفم  نم  رظن  رد  یسارکومد 
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هفسلف عون  کی  هکلب  تسین ، مادقا  تیلاعف و  هلسلس  کی  زا  ترابع  اهنت  یسارکومد  اما  .تسا  عونتم 
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يراوشد و نیع  رد  هفـسلف  نیا  اـما  .تسا  هدوـبن  ناـسآ  زگره  یعاـمتجا  اـی  درف  چـیه  يارب  هفـسلف  نیا  هب  لوـصو  تسا ، یناگدـنز 
نیا رب  انب  .تسا  هدرب  یپ  نادب  رشب  هک  تسا  یشور  نیرتهب  یگدیچیپ 

هراومه هک  تسا  ضرف  میراد  یمرب  ماگ  یعقاو  یسارکومد  هب  لوصو  قیرط  رد  هک  نایناریا  ام  يارب 

لهس يراوشد  ره  لمحت  روظنم  نیا  هب  ندیسر  يارب  هک  میهد  رارق  شیوخ  نیعلا  بصن  ار  هتکن  نیا 

منک یم  روصت  تهج  نیمه  زا  میا و  هدومیپ  ار  هار  نیا  زا  گرزب  یتفاسم  نونکات  ام  .تسا  راوازس  و 

فدـه هب  لوـصو  رد  عیرـس  تفرـشیپ  ناـهاوخ  دـیاب  ناـیناریا  اـم  .دنـشاب  هدـش  هاـگآ  یـسارکومد  یعقاو  موـهفم  زا  مدرم  تیرثـکا 
دنمزاین یعامتجا  يداصتقا و  یـسایس و  یـسارکومد  هب  لوصو  هک  میرادـب  رود  رظن  زا  دـیابن  لاح  نیع  رد  یلو  میـشاب  یـسارکومد 

سح یقالخا و  شزرا  هب  هجوت  جاتحم  راـک  نیا  تسا و  دارفا  ياـه  هتـساوخ  قیبطت  مدرم و  یقطنم  یلقع و  میلعت  تیبرت و  ناـمز و 
رگیدکی اب  تدضاعم  يراکمه و  هب  روشک  دارفا  هک  تسا  نیا  رت  مهم  اهنآ  زا  تسا و  تاعامتجا  دارفا و  يرادافو 

.دنشاب انشآ  دقتعم و  شیپ  زا  شیب 

لوقعم دح  زا  رت  عیرـس  رگا  تسه و  يدودـح  ریزگان  دـنهد  همادا  دوخ  ياه  تفرـشیپ  هب  يدازآ  طیحم  رد  دارفا  للم و  هکنیا  يارب 
.دیسر میهاوخن  میتسه  نآ  دنموزرآ  همه  هک  یـشزرارپ  ياه  فده  هب  دبای  هنخر  ام  نهذ  رد  ینیبدب  ییابیکـشان و  ای  میورب و  شیپ 

حالصا و هب  دیدش  لیم  رگا  یلو 

هار نیعم و  ام  فده  .تشاد  دهاوخ  شخب  تیاضر  ياه  هجیتن  ام  یعاسم  کش  نودب  میشاب  هتشاد  مأوت  هلـصوح  ربص و  اب  ار  یقرت 
میهاوخ یلاـع  فدـه  نآ  هب  مینکن  یهاـتوک  تدـهاجم  شـشوک و  رد  رگا  هک  میرادـن  کـش  تسا و  زاـب  اـم  شیپ  نآ  هب  لوـصو 

(1) .دیسر

ساسحا دوب ، هتفرگ  دوخ  تنطلس  میکحت  يارب  ياه  ییاکیرمآ  زا  ار  یفاک  ياهنیمضت  هک  شا  یسایس  تایح  زا  هلحرم  نیا  رد  هاش 
یقیقح یسارکومد  ققحت  ریسم  رد  وا  يربهر  اب  اه  ییاکیرمآ  يداهنشیپ  تاحالصا  ات  دوب  هدامآ  درک و  یم  يرتشیب  تردق  رورغ و 

تیطورشم یـسارکومد و  ققحت  ياتـسار  رد  هاش  ياهتیقفوم  هرابرد  یتآ  لصف  رد  .دهد  همادا  دوخ  تکرح  هب  یعقاو  تیطورـشم  و 
.دمآ دهاوخ  نایم  هب  نخس  شتنطلس  موس  ههد  رد 

ص:68

.386 صص 385 - نامه ، - . 1

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 107 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_68_1
http://www.ghaemiyeh.com


ناریا رد  یگماکدوخ  ندش  هنیداهن  يولهپ و  اضردمحم  تنطلس  موس  ههد  موس :  لصف 

هراشا
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ناریا رد  یگماکدوخ  ندش  هنیداهن  يولهپ و  اضردمحم  تنطلس  موس  ههد 

هاش یلیمحت  بالقنا 

زا شیب  هچنآ  .میا  هتفرگ  رظن  رد  ياهلاس 1353-1342  عطقم  قیقد ، نادنچ  هن  ار  هاش  اضردـمحم  تنطلـس  موس  ههد  لصف ، نیا  رد 
نازیم تفرگ  دهاوخ  رارق  هجوت  دروم  ثحبم  نیا  رد  زیچ  ره 

تـسا راوتـسا  هیاپ  نیا  رب  ام  هیلوا  ضرف  .دوب  دهاوخ  تیطورـشم  زین  یـسارکومد و  قطنم  لوصا و  زا  تیمکاح  لودع  ای  يدنبیاپ و 
تیمکاح و يوس  زا  یـسارکومد  تیطورـشم و  ینابم  لوصا و  عیرـس ، دنور  کی  رد  يولهپ ، اضردمحم  تنطلـس  موس  ههد  رد  هک 

یسایس هصرع  زا  دوب ، اکیرمآ ) ناتـسلگنا و   ) شا یجراخ  نادحتم  یتراظن  سرریت  رد  شا  یـسایس  راتفر  هک  هاش  صخـش  صخالاب 
هطیح رد  دنتـسه ، یـصخشم  ياهدربراک  میهافم و  ياراد  یـسایس  رکفت  هشیدـنا و  رد  هک  اه  هژاو  نیا  نأش  تسبرب و  تخر  روشک 

یجراخ نادحتم  ینابیتشپ  اب  هک  هاش  .دـش  هتفرگ  رخـسمت  هب  اتیاهن  هتـساکورف و  هچیزاب  دـح  رـس  ات  تیمکاح  يوس  زا  لمع ، رظن و 
شهاگیاج دوخ ،

ههد یط  اصوصخ ، هک  دوب  هتفای  ییاه  تراقح  زا  ییاشگ  هدقع  يارب  یخیرات  یتصرف  دیسر ، یم  رظن  هب  عزانمالب  تردق  هکیرا  رد 
دریگب و دوخ  رایتخا  رد  نامأوت  روط  هب  ار  تموکح  مه  تنطلـس و  مه  ات  دش  ممـصم  وا  .دوب  هدـش  وا  ریگنابیرگ  شتنطلـس  تسخن 

دهاوخ تکرح  دوخ  یعقاو  ریـسم  رد  هناکولم  هدارا  تحت  طقف  ناریا  یتنطلـس  هطورـشم  ماظن  سپ ، نآ  زا  ییوگ  هک  تشادنپ  نانچ 
وا يربهر  هطیح  رد  افرـص ، دوب  دـهاوخ  ناریا  رد  تیطورـشم  یـسارکومد و  فادـها  دربشیپ  نمـضتم  هک  ییاهتـسایس  نییبـت  درک و 

.تفای دهاوخ  ققحت  ناکما 

دوخ یلخاد  نافلاخم  مامت  ابیرقت  دوب ، هداد  خر  ههد 1330  لوا  همین  ياهلاس  رد  هچنآ  ریظن  ههد 1340 ، زاغآ  لاس  هس  ود  یط  هاش 
نایارگ مالسا  نویناحور و  اتدمع  ریخا ، عطقم  رد  هک  ار 

.دیبات دهاوخنرب  ار  یتفلاخم  هنوگ  چیه  دیفس ، بالقنا  یحالـصا  لوصا  يارجا  هار  رد  هک  دوب  هداد  ناشن  هدرک و  بوکرـس  دندوب ،
زین یلخاد و  نافلاخم  بوکرس  رد  هاش  تیقفوم  عقاو ، رد 
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هک ار  یلماـکت  دوخ  لوق  هب  اـت  دـش  یم  بوسحم  تنطلـس  موـس  ههد  هب  شعناـم  نودـب  دورو  زاوـج  دیفـس  بـالقنا  لوـصا  يارجا 
رب هک  دوب  هدربن  دای  زا  هاگ  چیه  يو  .دشخب  ققحت  دوب ، هدش  نآ  لومـشم  دیفـس  بالقنا  لوصا  مالعا  اب  یـسارکومد  تیطورـشم و 

دیفس و بالقنا  لوصا  يارجا  رس 

هاگره دندوب و  هدرک  ینز  هناچ  اهتدم  رـس  هریخ  نایئاکیرمآ  اب  وا  یـسیلگنا  نایماح  تشاد ، دهاوخ  ار  نآ  يارجا  ناوت  وا  ایآ  هکنیا 
یم دـیدهت  ار  وا  تنطلـس  زا  يریگ  هرانک  رطخ  دراـشفب ، ياـپ  تاحالـصا  نیا  لوصا  يارجا  رب  تساوخ  یمن  اـی  تسناوت و  یمن  وا 

رولبت نیاربانب ، .دروآ  مهارف  ار  نایئاکیرمآ  رطاخ  تیاضر  تابجوم  شیپ  زا  شیب  نویـسالوتیپاک  نوناـق  بیوصت  هک  ناـنچمه  .درک 
.دوب روصت  لباق  دیفس  بالقنا  یحالصا  ياهحرط  بوچراچ  رد  اتدمع ، هاش ، تنطلس  موس  ههد  رد  یسارکومد  تیطورشم و 

موس ههد  رـسارس  میرذگب ، هک  نمهب 1343 ) لوا  اـت  دنفسا 1342   20  ) روصنم یلعنـسح  يریزو  تسخن  ههاـم  هد  اـبیرقت  نارود  زا 
دوب ریزو  تسخن   (1)، ادیوه سابع  ریما  هاش  تنطلس 
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نارهت رد  ار  ییادـتبا  تالیــصحت  .دـش  دـلوتم  نارهت  رد  لاـس 1298  رد  کـلملا ، نیع  هّللا  بیبـح  دـنزرف  ادـیوه ، ساـبعریما  - . 1
رد اجنآ  زا  تفر و  سیراپ  هب  توریب  زا  هطـسوتم ، تالیـصحت  نایاپ  زا  سپ  .تفر  توریب  هب  لیـصحت  همادا  يارب  سپـس  دینارذگ و 
اب ادیوه  ماگنه ، نآ  رد  .تشگزاب  ناریا  هب  سپس  تفرگ و  سناسیل  یسایس  مولع  هتشر  رد  لسکورب ، رد  .دش  لسکورب  مزاع   1317
رد يرادا  هبتر 3  اب  لاس 1322  رد  هرخالاب ، یگدنود ، اهتدم  زا  سپ  يو  .تشاد  لماک  ییانشآ  یـسیلگنا  و  هسنارف ، یبرع ، ياهنابز 

کمک ایوگ  .دیدرگ  سیراپ  مزاع  هسنارف  رد  ناریا  ترافـس  هتـسباو  ناونع  هب  لاس 1324  رد  دش و  مادختـسا  هجراخ  روما  ترازو 
رد ادـیوه  ور ، نیا  زا  .دوب  رثوم  باصتنا  نیا  رد  امنهر  نیدـباعلا  نیز  سیراپ  رد  ناریا  تقو  ریفـس  دـنزرف  امنهر ، دـیمح  وا  تسود 

وکسنوی رد  ناریا  ترافـس  هب  مه  یتدم  درامگ و  يدرگناهج  تاعالطا و  ریزو  تمـس  هب  ار  امنهر  دیمح  شیریزو ، تسخن  نارود 
رد یلماوع  دش  یم  هتفگ  نامز ، نامه  رد  .دیناسر  مهب  ییانشآ  روصنم  یلعنـسح  اب  هک  دوب  سیراپ  رد  تمدخ  نارود  یط  .داتـسرف 

عوضوم نیا  اما ، .داتفا  اهنابز  رب  نایم  نیا  رد  مه  ادـیوه  مان  دـنراد و  تسد  ردـخم  داوم  قاچاق  راک  رد  سیراـپ ، رد  ناریا  تراـفس 
ادـیوه .تفای  رییغت  ترافـس ) مود  ریبد  ناونع  هب   ) ناملآ رد  ناریا  ترافـس  هب  وا  تیرومأم  لحم  اهنت  درکن ، داجیا  وا  يارب  یلکـشم 

هب .داتفا  رگراک  تخـس  وا  يدعب  تاّیقرت  رد  ییانـشآ  نیا  .دش  انـشآ  روشک  نآ  رد  ناریا  لوسنک  لارنژ  ماظتنا ، هّللادبع  اب  ناملآ  رد 
ساسا رب  .دندرک  یم  یگدنز  مه  اب  نامتراپآ  کی  رد  ماظتنا  هّللادبع  وا و  هارمه  هب  ادـیوه  ناملآ ، هب  روصنم  یلعنـسح  لاقتنا  لابند 

زا سپ  یقرتم  نوناک  رد  نامزمه ، دـش و  تفن  تکرـش  رد  ماظتنا  هّللادـبع  نواعم  ناریا  هب  تشگزاب  زا  سپ  هک  دوب  اـهیتسود  نیمه 
نآ نیرت  مهم  هک  يا  هدیدع  لیالد  هب  دـش و  ییاراد  ریزو  روصنم ، هنیباک  رد  .دـیدرگ  یم  بوسحم  نآ  لوا  رفن  روصنم ، یلعنـسح 
هک شنیمارف  يارجا  رد  اـت  درک  ریزو  تسخن  ار  وا  هاـش  روـصنم ، رورت  زا  سپ  دوـب ، اـکیرمآ  هژیو  هب  یجراـخ ، ياهتردـق  تیاـضر 

ادیوه نمهب 1344  رد 7  بیترت ، نیدـب  .دـشاب  ارچ  نوچ و  یب  يرجم  تفرگ ، یم  رارق  سیلگنا  اکیرمآ و  بیوصت  دروم  شیپاشیپ 
بالقنا رـصع  ریزو  تسخن  کی  زاتمم  ياه  یگژیو  هک  داد  ناشن  دـنام و  یقاـب  تمـس  نیا  رد  دادرم 1356  ات  دـش و  ریزو  تسخن 

نیمارف يرجم  ار  دوخ  هراومه  تسا و  رادافو  هاش  هب  تبسن  تخس  داد  ناشن  هکنیا  نمض  ادیوه  .دشاب  یم  اراد  ار  زیخاتـسر  دیفس و 
ینالوط نارود  درکلمع  زا  ار  نانآ  تیاضر  تشاد و  یکیدزن  طاـبترا  مه  ناریا  روما  ییاـکیرمآ  نارازگتـسایس  اـب  تسناد ، یم  يو 
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هاگچیه شددـعتم ، يابقر  ياهـشالت  مامت  مغر  هب  هک  دوب  يراهق  رگیزاب  یلخاد  هصرع  رد  نینچمه ، .دومن  بلج  شیریزو  تسخن 
ناریا زات  هکی  بزح  نوماریپ  رد  اتدمع  هک  تردقرپ  لکشتم و  يدناب  زا  يریگ  هرهب  اب  تسناوت  دشن و  فیعضت  هاش  دزن  وا  تیعقوم 
ماـمت لاـبق  رد  ار  دوخ  تیعقوم  دـندروآ ، تسدـب  یـساسح  ياـههاگیاج  مه  زیخاتـسر  بزح  رد  سپـس  دـندوب و  هدـمآدرگ  نیوـن 
دادرم رد  يریزو  تسخن  زا  يریگ  هرانک  زا  سپ  ادیوه ، .دشخب  میکحت  شا  یلخاد  یسایس  یصخش -  نانمشد  عقاو  رد  نافلاخم و 

زیخاتسر بزح  یلکریبد  تسپ  هکیلاح  رد  دش ، شنیرید  بیقر  ملع  هّللادسا  نیشناج  رابرد  ریزو  ناونع  هب  یهاتوک  هلصاف  هب  ، 1356
يریزو تسخن  نارود  رد  .دوب  هدرک  راذـگاو  راـگزومآ  دیـشمج  هب  ناـبآ 1355  رد  تشاد ، راـیتخا  رد  نآ  سیـسأت  ودـب  زا  هک  ار 

رد زین  ادیوه  هتفرگ و  همـشچرس  رابرد  زا  هدش  هتفگ  هک  ینیمخ  هّللا  تیآ  هب  تناها  نمـضتم  قلطم ، يدیـشر  فورعم  هلاقم  ادیوه ،
یتدم ادـیوه  .دـش  یبالقنا  ياهتکرح  زاغآ  رد  یفطع  هطقن  دیـسر و  پاچ  هب  تاعالطا  همانزور  رد  دوب ، نآ  ییاهن  نیودـت  نایرج 

یناهانگ مئارج و  زا  یشخب  ات  دش  نادنز  هناور  ریگتسد و  هاش  میقتسم  روتـسد  هب  نابآ 1357  رد  تسپ ، نیا  زا  يریگ  هرانک  زا  سپ 
.دوش هتـساک  نویبالقنا  ریذپان  نایاپ  تاکرحت  تدـش  زا  هکلب  دوش  شریگنماد  دنتـسناد  یم  وا  تموکح  هاش و  هجوتم  نویبالقنا  هک 

یمالـسا بالقنا  يزوریپ  اب  دیدرگن و  لصاح  وا  نارواشم  هاش و  رظن  دروم  دوصقم  اما ، دش ، ینادـنز  ادـیوه  هکنآ  اب  بیترت ، نیدـب 
نآ تیاده  هک  بالقنا  هاگداد  رد  مه  اتیاهن  دش و  لقتنم  زوریپ  نویبالقنا  هاگتـشادزاب  هب  هاش  نادنز  زا  ادـیوه  نمهب 1357 ، رد 22 

هبنـش 18 زور  رد  دش و  هتخانـش  ضرالا  یف  دسفم  يولهپ ، میژر  اب  يراکمه  اهلاس  مرج  هب  دوب  یلاخلخ  قداص  هّللا  تیآ  هدـهع  رب 
ردـپ .دوب  يرنوسامارف  وضع  درک و  یم  يراکمه  نآ  اـب  كاواـس  لیکـشت  ودـب  زا  اـبیرقت ، ادـیوه  .دـیدرگ  مادـعا  نیدرورف 1358 

ردپ جهن  زا  مه  وا  ردپ  کلملا ، نیع  و  دوب » يدـنفا  سابع  بوذـجم  راکادـف و  صلخم و  نایئاهب  زا   » دانق اضرازریم  ادـیوه ، گرزب 
اب درک و  یم  غـیلبت  اـه  ییاـهب  يارب  یناـهنپ   » ناریا لوـسنک  ناوـنع  هب  توریب  رد  روـضح  ماـگنه  هـب  يو  .دـش  ییاـهب  هدرک ، يوریپ 

رارقرب یکیدزن  طابترا  نایئاهب  اب  مه  ادیوه  سابع  ریما  دوب .» اهنآ  یعقاو  نارازگتمدخ  زا  تشاد و  يّرس  رـس و  هطبار و  مه  سیلگنا 
نارود رد  .درک  یمن  راذـگورف  یـششوک  چـیه  زا  نآ  نارـس  نایئاهب و  زا  تیامح  رد  شا  یـسایس  تایح  نارود  نیـسپاو  اـت  درک و 

دندش يداصتقا  زین  یعامتجا و  یـسایس ، تاماقم  بحاص  هدرک  خوسر  روشک  فلتخم  نوؤش  رد  ییاهب  دارفا  ادیوه  يریزو  تسخن 
رد ار  ادـیوه  سابعریما  تیلاعف  تیوضع و  دوجوم  دانـسا  .تفرگ  رارق  نانآ  راـیتخا  رد  روشک  داـصتقا  مهم  ياهلپرـس  زا  يرایـسب  و 

شیریزو تسخن  نارود  رد  ادیوه  .دنک  یم  دییأت  یغورف »  » و شوروک » «، » ناریا گرزب  ژل  «، » نارهت «، » يولوم  » يرنوسامارف ياهژل 
زا يدانـسا  .دنتـشاد  تیوضع  فلتخم  ياـهژل  رد  وا  هنیباـک  يارزو  زا  يرایـسب  درک و  یناوارف  شـالت  ناریا  گرزب  ژل  هعـسوت  يارب 

هدش هتفگ  هک  نیا  مغر  هب  نینچمه  .تسا  هدوب  یـسنج  تافارحنا  ًالامتحا  یقالخا و  داسف  ياراد  ادیوه  هک  دـهد  یم  ناشن  كاواس 
.تشاد یناوارف  ياهـشاپ  تخیر و  ریزو ، تسخن  ماقم  رد  اما ، دوبن ، ییارگلمجت  لـها  نادـنچ  دوخ  یـصوصخ  یگدـنز  رد  ادـیوه 

صص 367- مود ، دلج  يولهپ ؛ تنطلـس  طوقـس  روهظ و  نیـسح ؛ تسودرف ، هب : دیرگنب  ادیوه  هرابرد  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب 
.ادیوه يامعم  سابع ؛ ینالیم ، و : صص 775-802 ؛ لوا ، دلج  تارطاخ ، هبش  یلع ؛ يدازهب ، 397 ؛
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وا هب  دوخ  ار  يریزو  تسخن  فیاظو  هک  دـش  روآدای  دومن ، يریزو  تسخن  دزمان  ار  وا  هاش  هک  يزور  ناـمه  رد  (. 1356  - 1343)
تشادنرب و داد ، یم  روتـسد  هاش  هچنآ  زا  رتارف  یمدق  شا ، يریزو  تسخن  هلاس  هدزیـس  نارود  رـسارس  رد  ادیوه  .داد  دهاوخ  میلعت 

تالیکشت يرای  هب 
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ماجنا ار  شیوخ  فیاـظو  تسناوت  دوب ، هدرتسگ  روشک  طاـقن  یـصقا  رد  نآ  ياـه  هخاـش  هک  یلیوط  ضیرع و  یعاـمتجا  یـسایس ،
رس رب  ادیوه  هک  دشن  هدینش  ای  هدید  زگره  هک  يروط  هب  .دهد 

مزال رادـتقا  زا  يریزو  تسخن  تسپ  رد  تسا  روهـشم  هچنآ  فالخرب  ادـیوه  .دـیآرب  هاش  اب  تفلاـخم  ماـقم  رد  یئزج  ولو  یلئاـسم 
رد وا  دنمتردق  ناهاوخدب  ابقر و  هک  مه  نیا  دوب و  رادروخرب 

زا ناشن  دنزاس ، نیبدب  وا  هب  تبسن  ار  هاش  صخش  دنتـسناوتن  ناش  ياهینیرفآ  هئطوت  مامت  مغر  هب  شا  يریزو  تسخن  نارود  رـسارس 
درک یم  حرط  هاش  اب  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  مادـقا  تسد  رد  ياه  همانرب  اهحرط و  ابلاغ  تسا  فورعم  .دراد  هاش  دزن  وا  زاتمم  تیعقوم 
رهاظ هب  ریزو  تسخن  کی  فیاظو  ماجنا  رد  وا  تواـکذ  شوه و  زا  همه  نیا  دراد و  تسد  رد  ار  روما  راـکتبا  هاـش  دوخ  ییوگ  هک 
دییأـت دروـم  اـساسا  وا  یـسایس  یـشم  زین  تامادـقا و  هکنیا  نمـض  .دراد  تیاـکح  رگ  هلیح  ذوـفنرپ و  عـقاو  رد  بوـعرم و  عـیطم و 

رد هک  دروآ  رامـش  هب  انتعا  لباق  يا  هنزو  دـیاب  ار  ریزو  تسخن  صخـش  يربهر  هب  تلود  تأـیه  هرود ، نیا  رد  .دوب  اـه  ییاـکیرمآ 
دیفس بالقنا  لوصا  رد  هدش  مالعا  ياهتسایس  يارجا  تهج  ادیوه  هکنیا  هژیو  هب  .تشاد  ازس  هب  يریثأت  هناکولم  ياه  همانرب  دربشیپ 

هاش تنطلـس  موادـت  تهج  ار  نآ  يارجا  اه  ییاکیرمآ  تفر  یم  نامگ  هک  دوب  يزیچ  نآ  ره  اب  قفاوم  داد و  ناشن  ار  مزال  یگدامآ 
یم يریگ  میمـصت  تردق و  مره  سأر  رد  هاش  یلوا  هجرد  تردق  دوب ، ناحارط  رظن  دروم  هکنانچ  .دندوب  هدرمـش  يرورـض  مزال و 

صخش تیروحم  تیطورشم ، یـسارکومد و  لوصا  ققحت  همزال  دوش و  هتخانـش  تیمـسر  هب  تموکح  ناکرا  ریاس  يوس  زا  تسیاب 
.دنکب مه  تموکح  دناوت  یم  تنطلس  رب  هوالع  هاش  هک  دوب  هدش  هتفریذپ  نیاربانب ، .دشاب  هاش 

دش فیعضت  مه  زاب  یلم ، ياروش  سلجم  ینعی  تیطورشم ، یساسا  نکر  هرود  نیا  رد  میرذگب  هک  ریزو  تسخن  تلود و  تأیه  زا 
ههد نیا  زاـغآ  رد  .دـبای  روضح  یلم  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  عـمج  رد  تسناوـتن  یفلاـخم  لقتـسم و  درف  چـیه  رگید ، اـبیرقت  و 

نیا لاس 1342  رخاوا  رد  دندوب  نانزدازآ  نادرمدازآ و  هرگنک  ناگدیزگرب  هک  یلم  ياروش  مکی  تسیب و  هرود  ناگدنیامن 

هرود تاباختنا  مکی ، تسیب و  هرود  مامتا  زا  سپ  .دنبای  روضح  سلجم  رد  هک  دنتفای  ار  ناکما 

ناونع هب  مدرم  بزح  ود  ینادرگراـک  هب  ياـهلاس 1346 و 1350  رد  بیترت  هب  یلم  ياروـش  سلجم  موـس  تسیب و  مود و  تسیب و 
يوس زا  هک  دنتفای  سلاجم  رد  روضح  ناکما  یناسک  طقف  دش و  رازگرب  تیرثکا  بزح  ناونع  هب  نیون  ناریا  بزح  و  تیلقا ، بزح 
رایسب هکبش  نآ  اب  دوب  ادیوه  هرطیـس  تحت  هک  نیون  ناریا  بزح  هژیو  هب  نایم ، نیا  رد  دندش و  یگدنیامن  يادیدناک  بزح  ود  نیا 

درک و یم  دوخ  نآ  زا  ار  ناگدنیامن  دادعت  نیرتشیب  روشک ، رسارس  رد  یتالیکشت  عیسو 
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یـسرک ياراد  یلم  ياروـش  سلجم  رد  تسناوـت  یم  تردـن  هب  مدرم  تـیلقا  بزح  تـفرگ ، یمن  تروـص  یبـسن  یقفاوـت  هچناـنچ 
يرازگرب نانادرگراک  هتشذگ ، ریظن  مه  هرود  نیا  رد  .دوشب  یگدنیامن 

تاباختنا يرازگرب  زا  لبق  دنبای  هار  سلجم  هب  دوب  ررقم  هک  یناگدـنیامن  ًالوصا  دنتـشاد و  یتاباختنا  بلقت  رد  الوط  يدـی  تاباختنا 
یگدنیامن كالم  نیرت  یساسا  نیلوا و  هک  دوبن  يدیدرت  دندرک و  یم  تفایرد  ار  سلجم  هب  دوخ  دورو  زاوج  یمـسر ، ریغ  روط  هب 

صخش ياه  هتساوخ  فادها و  بوچراچ  رد  دنتسناوت  یم  طقف  (1) و  دوب هاش  طرش  دیق و  نودب  دیجمت  يرادافو و  دنگوس  سلجم 
لاح و نابز  رد  تلاح  مساقلاوبا  زا  اـیوگ  هک  ار  يرعـش  قیفوت  زنط  هلجم  .دـنناسر  ماـجنا  هب  ار  دوخ  یناـملراپ  ریطخ  فیاـظو  هاـش ،

هب دوب  هدش  هدورس  سلجم  ناگدنیامن  یسایس  راتفر 

رارق هاش  صخـش  نانآ  سأر  رد  هک  تردـق  نابابرا  ربارب  رد  ناـنآ  ییوگ  قلمت  یگدارا و  یب  زا  اراکـشآ  نآ  رد  هک  دـیناسر  پاـچ 
تنطلـس موس  ههد  رد  یلم  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  یـسایس  راـتفر  ياـیوگ  اـتقیقح  هک  هدورـس  نیا  رد  .دراد  یمرب  هدرپ  تشاد 

: میناوخ یم  نینچ  دوب ، يولهپ  اضردمحم 

بیرقنع هدنخ  ببس  دوش  نم  لامعا 

بیرقنع هدنب  نیا  دوش  یکقلدوچ  اریز 

ریذپانحنا دوش و  یم  مرن  موم  نوچ 

بیرقنع هدند  کی  تماهش و  اب  درم  نیا 

يا هلیذر  تافص  هب  دوش  یم  لیدبت 

بیرقنع هدنزرا  یلاع و  يوخ  قلخ و  نیا 

دوش یم  هدرم  لد  تقایل و  یب  درسنوخ و 

بیرقنع هدنز  لد  كریز و  يوخ  مرگ  نیا 

ارم رگد  تسایس ، راک  هنهک  راجت 

بیرقنع هدنر  دنک  شیوخ  لیم  قبط  رب 

عادو منک  رسکی  مدنبب و  ناهد  دیاب 

بیرقنع هدنرب  عطاق و  نابز  نیا  اب 

دوش یم  رون  یب  هجیتن و  یب  شوماخ و 
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بیرقنع هدنزورف  كانبات و  عمش  نیا 

تسا رهوگ  رُد و  رپ  هسیک  وچمه  هک  مسنج 

بیرقنع هدنکآ  دوش  یم  هشیش  هدرخ  زا 

ناهن دوخ  يور  منک  ایر و  هر  میوپ 

بیرقنع هدنبیرف  ياه  کسام  ریز  رد 

یشکرخ هلاچ  زا  مور  یم  هک  ما  هسیکون 

بیرقنع هدنگرز  کهلق و  زره و  هلاچ  رد 

دنا هنتفز  نازیرگ  هک  لد  كاپ  نارای 

بیرقنع هدنکارپ  دنوش  نم  درگ  زا 

دنهد یم  هک  ینالک  قوقح  نآ  رهب  زا 

بیرقنع هدنب  نیا  دوش  یم  دیرخرز  نوچ 

ریت 1350(2) خروم 1  هرامش  قیفوت ،

رب مکاح  هدرتسگ  داسف  زا  یجراخ  ددعتم  تاشرازگ  یلخاد و  عبانم  هک  يا  هرود  رد 
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یعامتجا یـسایس ، تالوحت  رد  ادیوه  سابع  ریما  شقن  دمحم ؛ نایرتخا ، هب : دـیرگنب  هراب  نیا  رد  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب  - . 1
.91 صص 90 -  87 و  صص 86 -  دادرم 56 ، نمهب 43 -  ناریا 

یمالسا 1322- بالقنا  يزوریپ  ات  دادرم  ياتدوک 28  زا  تیطورشم : رصع  رد  ناریا  یسایس  تایبدا  میحرلادبع ؛ نیـسحرکاذ ، - . 2
ص 261. مراهچ ، دلج  ، 1357
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دزن یـسولپاچ  رما  رد  تباقر  زج  هک  درک  یم  تیاکح  سلجم  ناگدـنیامن  ریگارف  یتیاـفک  یب  زین  یلم و  ياروش  سلجم  تاـباختنا 
رد ابیرقت  هاش  دنتشادن ؛ یگدنیامن  فیاظو  زا  يرگید  هرهب  هاش ،

رد یـسارکومد  میمعت  رد  ناگدـنیامن  شقن  یلم و  ياروش  سلجم  تاـباختنا  يدازآ  زا  تنطلـس  موس  ههد  لوط  رد  شتاـنایب  ماـمت 
تشهبیدرا 1353 رد 7  ًالثم ، .دروآ  یم  نایم  هب  نخس  روشک 

هفسلف ساسا   » هک دش  رکذتم  تفگ و  نخس  روشک  یعامتجا  یـسایس ، هصرع  رد  دودحم  رتمک  يدازآ  یـسارکومد و  دوجو  زا  هاش 
نیـسلجم هک  عجرم  نیرتالاب  ات  هد  زا  شدوخ  ناگدـنیامن  دارفا و  باختنا  هب  رداق  هک  تسا  دازآ  هعماج  کی  ساسا  رب  اـم  یتموکح 

تسانس یلم و  ياروش 

(1)« دشاب

هرمز رد  ناریا  دیفـس ، بالقنا  لوصا  ندـش  هدایپ  ارجا و  اب  هک  درک  يراودـیما  راهظا  نمهب 1341  مودـنارفر 6  زا  سپ  زور  ود  هاش 
رگید نونکا   » هک درک  مالعا  يدنلبرس  اب  يو  دشاب .» نانزدازآ  نادرمدازآ و  نیمزرس   » دریگ و رارق  ناهج  ياهروشک  نیرت  هتفرـشیپ 

تمعن زا  دندرب  یم  رس  هب  دیق  رد  نیا  زا  شیپ  هک  تکلمم  نیا  تیعمج  زا  دصرد  هدش و 75  هتسسگ  تراسا  ياهریجنز 

داد هدعو  انس ، یلم و  ياروش  نیسلجم  هتشذگ  تاباختنا  رد  يدازآ  دوجو  مدع  هب  ینمض  فارتعا  اب  و  .دنا » هدش  رادروخرب  يدازآ 
شیوخ تشونرـس  نییعت  رد  دنهد و  يأر  يدازآ  ساسحا  اب  راب  نیتسخن  يارب  هدنیآ  تاباختنا  رد  تسناوت  دـنهاوخ  تلم  دارفا   » هک

(2) «. دنیوج تکرش  لماک  رایتخا  اب 

نوناق دافم  هب  هجوت  نودـب  دوب ، هدـش  رورـسم  نمهب 1341  مودـنارفر 6  رد  دیفـس  بالقنا  لوصا  بیوصت  حالطـصا  هب  زا  هک  هاـش 
: درک فیصوت  ینوناق  يدادخر  ار  دیفس  بالقنا  دوب ، هدرمش  زاجم  یلم  ياروش  سلجم  يارب  افرص  ار  يراذگنوناق  قح  هک  یساسا 
هب هک  ناریا  تلم  ینعی  امـش  تساوخ و  امـش  زا  ار  نآ  بیوصت  دراد و  ار  نوناـق  عضو  قح  هک  امـش  هاـش  هکنیا  يارب  تسا  ینوناـق  »

ار یلم  ینوناق و  بالقنا  نیا  تسامش  تساوخ  هدارا و  زا  یشان  تکلمم  ياوق  یساسا  نوناق  بجوم 

روشک رد  یسارکومد  میمعت  هعسوت و  رد  دیفـس  بالقنا  عطاق  شقن  زا  رگید  راب  نابآ 1342 ، رد 4  نینچمه ،  (3)« .دیدرک بیوصت 
دیفس بالقنا  لوصا  يارجا  اب  هک  دش  روآدای  دروآ و  نایم  هب  نخس 

(4)« یلم ياروش  سلجم  دیدج  هرود   » هک درک  يراودیما  راهظا  تفرگ و  دهاوخ  دوخ  هب  یلمع  تروص  بالقنا ) لیمکت   ) مهم نیا 
تیرثکا ناگدنیامن   » دیدرتالب نآ  ناگدنیامن  وا  معز  هب  هک 

ص:76
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زا شیب  روشک  یگدنزاس  رد  دوخ  عطاق  شقن  اب  هدـمآ  دوجو  هب  دـعاسم  طیارـش  وترپ  رد  دـنناوتب  دوب  دـنهاوخ  ناریا » تلم  یقیقح 
(1) .دنوش میهس  شیپ 

یلعنـسح دـیدج ، ریزو  تسخن  روضح  رد  هاش  درک ، يریگ  هرانک  يریزو  تسخن  زا  دنفسا 1342  رد 17  ملع  هّللادـسا  هک  یماگنه 
تلود درک  يراودـیما  راهظا  دیفـس ، بـالقنا  فادـها  ققحت  رد  ملع  تلود  درکلمع  زا  دـیجمت  نمـض  وا ، هنیباـک  يارزو  روصنم و 

هاش  (2) .دنک دوخ  نآ  زا  ار  تیقفوم  تیاهن  دیفـس  بالقنا  لوصا  يارجا  رد  کیتارکومد » هطورـشم و  میژر  ظفح   » وترپ رد  دـیدج 
تلم کی  زا  یعامتجا   » نآ وترپ  رد  تسا و  ناریا  مدرم » لماک  تیامح  دروم   » دیفـس بالقنا  هک  دـش  یعدـم  دادرخ 1343  رد 17 
یعقاو تیطورشم  یسارکومد و  يریگ  لکـش  هب  دادرم 1343  مایپ 14  رد  هاش   (3) .دز دـنهاوخ  مقر  ار  روشک  یتآ  تالوحت  دازآ »

بالقنا زا  سپ  ناریا  رد 

: درک هراشا  نینچ  دیفس 

راهظا قبط  هناتخبـشوخ  هک  میوگ  یم  کیربت  زیزع  نانهیم  مه  مومع  هب  یطیارـش  رد  ار  ناریا  تیطورـشم  لاس  نیمهن  هاجنپ و  زاغآ 
لوحت مدوب  هدرک  تبسانم  نیمه  هب  هتشذگ  لاس  رد  هک  يدیما 

نونکا ...تسا  نم  رطاخ  ترـسم  تیاهن  بجوم  دوخ  نیا  تسا و  هدـمآ  دـیدپ  ام  یلم  تایح  یـسارکومد و  داینب  رد  يا  هقباـس  یب 
ار تیطورشم  یعقاو  ياه  نامرآ  نمهب 1341  مشش  بالقنا  هکلب  تسین ، یصاخ  هقبط  یصوصخ  ضارغا  تلآ  رگید  ام  تیطورشم 

ار نآ  داد و  تاجن  يدنزگ  ره  زا 

تارمث هتفرگ و  هشیر  ام  تکلمم  رد  یسارکومد  یعقاو  موهفم  فده و  ینعی  تیرثکا  تموکح  نونکا  هک  يروط  هب  دومن ، لیمکت 
بلج ام  نهیم  هب  تبسن  ار  للم  هیلک  مارتحا  نیسحت و  رظن  نآ 

.تسا يدنلبرس  هیام  دوخ  نیا  تسا و  هدرک 

فلتخم تاقبط  ناگدنیامن  دنتسه ، تیطورشم  لیمکت  بالقنا  ینعی  نمهب  مشش  بالقنا  لصاح  هک  یلم  ياروش  انس و  نیسلجم  رد 
ناگدـنیامن و فَرِح و  عیانـص و  ناـبحاص  ناـکلام ، هدرخ  ناـناقهد ، نارگراـک ، ناگدـنیامن  روضح  دـنا و  هتفاـیزاب  ار  دوـخ  ياـج 

يارجا حیحص و  ریبادت  ذاختا  هجیتن  رد  هک  تسا  یسایس  یعامتجا و  دشر  هناشن  نیسلجم  رد  ناوناب  تکرش  اصوصخ  نارکفنشور 

هک يدیدج  لاس  هک  مراد  ناوارف  راظتنا  دـیما و  .تسا  هدـش  ام  بیـصن  شمارآ  تابث و  يرارقرب  ملاس و  یلخاد  یجراخ و  تسایس 
(4) .دشاب رترمثرپ  یلاس  دوش  یم  هفاضا  ناریا  تیطورشم  رمع  رب 

یسارکومد و لوصا  دربشیپ  دیفس و  بالقنا  تاحالـصا  يارجا  رـس  رب  هک  شا  یلخاد  نافلاخم  مامت  هاش ، دید  زا  دادرخ 1344 ، رد 
هب موکحم  دندرک ، یم  یشارت  عنام  وا ، رظن  دروم  تیطورشم 

ص:77
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ات ار  دیفس  بالقنا  فادها  درک ، رـشتنم  دوخ  مان  هب  لاس 1345  رد  دیفـس » بالقنا   » ناونع تحت  هک  یباتک  رد   (1) .دندوب تسکش 
حور ضحم  یلجت  ار  نآ  دیشک و  الاب  تیرشب  ياه  نامرآ  هب  لین  دح 

: تشون درک و  دادملق  روشک  رد  یعقاو  یسارکومد  يدازآ و 

كرد ساسا  رب  دارفا  همه  هنادازآ  يراـکمه  نآ  ساـسا  هک  تسا  یبـالقنا  .تسین  يروتـسد  اـی  یلیمحت  بـالقنا  کـی  اـم  بـالقنا 
بالقنا نیا  لوصا  لماک  ققحت  همزال  .تسا  نآ  یعقاو  موهفم 

رد نامیا  داقتعا و  يور  زا  افرص  هنادازآ و  دنبای و  ییانشآ  نآ  اب  رت  قیمع  رت و  لماک  رتشیب و  هچ  ره  روشک  دارفا  همه  هک  تسا  نیا 
یعقاو عفانم  نیمأت  طقف  نآ  فده  هک  یلوصا  نیا  يارجا  میمعت و 

.دنیوج تکرش  تسا  اهنآ  دوخ 

.دراد هیکت  مورحم  ياه  هدوت  قوقح  نیمأت  ساسا  رب  صوصخ  هب  هک  تسا  یناسنا  يرـشب و  بالقنا  کی  لوا  هجرد  رد  ام  بـالقنا 
عفانم بوچراهچ  رد  اهنت  هن  ار  شیوخ  تفرـشیپ  دشاب و  رود  هب  يرظن  گنت  یهاوخدوخ و  هنوگره  زا  دـیاب  یم  اعبط  یبالقنا  نینچ 

(2) .دوش راتساوخ  یناسنا  هعماج  همه  تفرشیپ  رد  هکلب  دوخ  یلم 

قباس فالخرب  دمآ و  دوجو  هب  روشک  رـسارس  مدرم  زا  یلم  یفالتئا  دیفـس ، بالقنا  اب  هک  دـش  یعدـم  هاش  باتک  نیا  رد  نینچمه ،
يربهر تحت  یناریا  هعماج  یعامتجا » بالقنا   » نیا رد  هصـالخ ، ،(3) و  تفای ققحت  یمومع  هدارا  تحت  تموکح  تلود و  لیکشت 

.درک هضرع  نایناهج  هب  ار  یگدنز  کیتارکومد  هویش  زا  يدیدج  يوگلا  وا 

نأش ًالوصا  : » دـنک هولج  یتادراو  يا  هدـیا  مدرم  رظن  رد  هک  دوبن  یـضار  دوب و  وا  صخـش  عادـبا  هاش  دـید  زا  دیفـس  بالقنا  لوصا 
ار نارگید  تیراع  هماج  دروم  نیا  رد  هک  تسین  نیا  تسا  هدوب  قطنم  هفسلف و  رکف و  قالخ  لاس  نارازه  لوط  رد  دوخ  هک  ام  تلم 

حور هاگ  هولج  ار  دیفـس  بـالقنا  تیطورـشم ، بـالقنا  يزوریپ  زورلاـس  دادرم 1345 ، رد 14  تـهج ، نـیمه  هـب   (4) «. دـنک نت  رب 
: دشاب ناهج  للم  ریاس  قشمرس  تسناوت  یم  هک  دومن  فیصوت  ناریا  رد  یقیقح  تیطورشم  یسارکومد و 

ماجنا یـسارکومد  حور  یلجت  زرط  نیرت  یلاع  اـب  ینعی  تلم  میظع  تیرثکا  عطاـق  میقتـسم و  یناـبیتشپ  اـب  هک  ناریا  دیفـس  بـالقنا 
راصحنا رد  يدازآ  بهاوم  زا  هدافتسا  هک  نآ  ياج  هب  ینعی  داد ، قوس  نآ  لیـصا  حیحـص و  يارجم  هب  ار  ناریا  تیطورـشم  تفرگ 

ار بهاوم  نیا  دشاب  يدودحم  تیلقا 

ص:78

هّللا تیآ  يربهر  هب  نایارگمالـسا  نویناحور و  هژیو ، هب  هاش ، ناـفلاخم  ناـیم  رد  . 3790 صـص 3789 -  مراهچ ، دـلج  نامه ، - . 1
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یم دیفم  دوخ  یتازرابم  یسایس و  فادها  ياتـسار  رد  ار  نآ  اسب  هچ  تشادن و  ینادنچ  تفلاخم  دیفـس  بالقنا  لوصا  اب  دوب ، مود 
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.دنک تیامح  نآ  زا  دوش و  ماگمه  دادرخ 1342  مایق 15  اب  دشن  رضاح  تیاهن  رد  مود  یلم  ههبج  ورنیا ، زا  .تسناد 
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ات هک  مدرم  میظع  ياـه  هدوت  یعاـمتجا  تلادـع  يداـصتقا و  یـسارکومد  تکرب  زا  زورما  .درک  ناریا  مدرم  لـماک  تیرثکا  بیـصن 
هقح يایازم  قوقح و  زا  يرایسب  زا  یمسا ، تیطورشم  دوجو  اب  زورید 

دنلبرس دازآ و  یمدرم  تروص  هب  هتفرگ و  تسد  هب  ار  دوخ  تشونرس  اعقاو  دندوب  مورحم  یناسنا 

دننک یم  ساسحا  بوخ  دنوش و  یم  دنم  هرهب  دوخ  ششوک  راک و  لصاح  زا  امیقتسم  هک  دنا  هدمآرد 

.دوش یم  هرادا  اهنآ  دوخ  يارب  اهنآ و  تسد  هب  اهنآ  عامتجا  هک 

هراومه هک  اـم  لاـسنهک  تلم  يارب  تسا ، هدـش  لاـمیاپ  یـسارکومد  لوـصا  نیرت  یهیدـب  نآ  طاـقن  زا  يرایـسب  رد  هک  ییاـیند  رد 
تسا یعقاو  يدنلبرس  هیام  تسا  هدوب  تیونعم  یلاع  لوصا  رادلعشم 

اب ار  نآ  هکلب  دراد ، هاگن  راوتسا  ار  دوخ  یسایس  یسارکومد  ساسا  تسا  هتسناوت  اهنت  هن  هک 

تروص هب  هار  نیا  زا  هتخیمآرد و  یعامتجا  یسارکومد  يداصتقا و  یسارکومد  لوصا  نیرت  لماک 

(1) .تسا هدمآرد  رگید  للم  تاعامتجا و  زا  يرایسب  يارب  یقشمرس 

مدرم وا و  دوخ  رکفت  زا  دیفـس  بالقنا  لوصا  درک  دـیکأت  مه  زاب  هاش  دیفـس ، بـالقنا  مودـنارفر  زورلاـس  نمهب 1346 ، مایپ 6  رد 
رایـسب دوخ  تاراـهظا  نیا  رد  هاـش  .تسا  هتـشادن  تلاـخد  اـهحرط  نیا  هئارا  رد  يرگید  روشک  چـیه  هتفرگ و  همـشچرس  شروـشک 

رد زین  تیطورشم  یسارکومد و  ماظن  یناریا ، هشیدنا  زا  هتفرگرب  دص  رد  دص  لوصا  نیا  يارجا  اب  ماگمه  هک  دوب  رختفم 

: میناوخ یم  هاش  مایپ  نیا  زا  ییاهشخب  رد  .تسا  هدوب  رادروخرب  يریگمشچ  دشر  زا  ناریا  یعامتجا  یسایس ، تالوحت  هصرع 

رکف یناریا و  غوبن  زج  هب  زیچ  چـیه  زا  هک  تسا  یناریا  ًالماک  تضهن  کی  لوحت  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  رایـسب  اـم  يارب  هچنآ 
قبطنم دص  رد  دـص  هک  میدرک  زاغآ  شیوخ  تلم  روشک و  يونعم  يدام و  یقرت  روظنم  هب  ار  یتضهن  ام  .تسا  هتفرگن  ماهلا  یناریا 

براجت زا  يرایسب  زا  اعبط  ام  لوحت ، نیا  رد  .دوب  نامدوخ  تکلمم  یمیلقا  یعامتجا و  طیارش  تایضتقم و  اب  یناریا و  حور  اب 

رد ار  شیوخ  دروم  چیه  رد  یلو  مینک ، یم  میدرک و  هدافتـسا  ناهج  یقرتم  ًالماک  عماوج  کینکت  شناد و  زا  صوصخ  هب  نارگید 
رگا .میتخاسن  دیقم  درک  یمن  قیبطت  ام  يدام  یحور و  تاجایتحا  رکف و  زرط  اب  هک  يریذپان  فاطعنا  تاررقم  لوصا و  بوچراهچ 
دناوت یم  ام  تلم  .تسا  ادـیوه  ًالماک  نآ  تلاصا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  تسا  نایناهج  شیاتـس  مارتحا و  دروم  ام  بالقنا  زورما 

هب

زا تمیق  هب  ناهج  طاقن  زا  يرایسب  رد  يداصتقا  ياه  تفرشیپ  هک  ییاج  رد  هک  دنک  راختفا  قح 

هب اه  يدازآ  نیا  ظفح  شوداشود  يداصتقا  تایقرت  نیا  ام  تکلمم  رد  دوش ، یم  مامت  دارفا  يرشب  قوقح  اه و  يدازآ  نتفر  تسد 
(2) .دور یم  شیپ  تسا  یعقاو  یسارکومد  ره  یساسا  طرش  هک  کیتارکومد  داصتقا  یعامتجا و  تلادع  شرتسگ  هفاضا 
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تکراشم ناکما  ندرواین  مهارف  لیلد  هب  يریزو  تسخن  زا  ینیما  یلع  نتشاذگ  رانک  اب 

ص:79

.168 صص 167 -  نامه ، - . 1
ص 4465. مجنپ ، دلج  نیشیپ ، اضردمحم ؛ يولهپ ، - . 2
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تسایس اب  لماک  یگنهامه  رد  هک  یماگنه  دوب ، هارمه  اه  ییاکیرمآ  اب  اه  یسیلگنا  هاش و  تاقفاوت  لابند  هب  هک  روشک ، رد  یسایس 
يوزنم بوکرس و  ملع ، هّللادسا  يراکمه  اب  دش  تاحالصا  ياه  همانرب  يارجا  راد  هدهع  دوخ  هاش  اکیرمآ ، ناتسلگنا و  ياهروشک 

رتکد يریزو  تسخن  هرود  زج  هب  ههد 1320 ، رخاوا  زا  هک  پچ  ياههورگ  هجیتن ، رد  .درک  زاغآ  ار  میژر  يدـج  نافلاخم  نتخاـس 
قدصم رتکد  رادفرط  دارفا  اههورگ و  نینچمه  .دندش  هدنار  هیشاح  هب  شیپ  زا  شیب  دندوب ، تیمکاح  بضغ  دروم  تخس  قدصم ،

هب دـندوب ، هدرک  زاغآ  ار  یتاـکرحت  مود  یلم  ههبج  لیکـشت  اـب  لاـبقا  رهچونم  رتکد  يریزو  تسخن  هرود  رخاوا  زا  هک  یلم  ههبج  و 
بیقعت تحت  تدش  هب  نمهب ، مشش  مودنارفر  يرازگرب  اب  نامزمه  لاس 1341 ، رخاوا  زا  هژیو 

، دعب هب  لاس 1342  مود  همین  زا  لاح ، ره  رد  .دندش  نادنز  هناور  ریگتسد و  ناش  نارادفرط  زا  يرایـسب  ناربهر و  (1) و  دنتفرگ رارق 
هکنیا نمـض  .دندش  یمن  بوسحم  میژر  يارب  يدج  يرطخ  هدش و  هدنار  هیـشاح  هب  رگید  قدصم  یلم و  ههبج  رادفرط  ياههورگ 
شزاس نیرت و  يدج  نایم ، نیا  رد  اما  .دیـسر  تسب  نب  هب  اهنآ  نارادفرط  تیلاعف  ًالمع  ناریا ، يدازآ  تضهن  ناربهر  يریگتـسد  اب 

دیفـس بالقنا  حیاول  اب  اراکـشآ  ملع  هّللادسا  يریزو  تسخن  نارود  لیاوا  زا  هژیو  هب  هک  دندوب  نویناحور  هاش  نافلاخم  نیرتریذـپان 
يدادبتسا ياهشور  هدرک ، تفلاخم 

ار ملع  شریزو  تسخن  هاش و  لاس 1342  تسخن  ياههام  لاس 1341 و  لوط  رد  دندوب ، هداد  رارق  داقتنا  دروم  تخـس  ار  تیمکاح 
هدرتسگ تارهاظت  مق  نارهت و  ياهرهـش  رد  اصوصخم  دادرخ 1342 ، رد 15  مه ، اتیاهن  هک  دـندیبلط  نینوخ  ریگیپ و  يا  هزراـبم  هب 

تـسد ار  دوخ  ناج  نافلاخم  زا  يرایـسب  دش و  بوکرـس  تدـش  هب  میژر  یماظن  یتینما و  ياهورین  يوس  زا  هک  تفرگ  تروص  يا 
تیلاعف تسین  ددص  رد  ناونع  چیه  هب  هک  داد  ناشن  میژر  اهدادخر ، نیا  هجیتن  رد  .دنداد 

یم هرهب  اهنآ  نتخاس  يوزنم  بوکرـس و  يارب  یتصرف  ره  زا  دسانـشب و  تیمـسر  هب  ار  تیمکاح  يدـج  ناـفلاخم  یـسایس  عورـشم 
میژر اب  یماظن  زیمآرهق  دروخرب  زج  یهار  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  میژر  فلتخم  نافلاخم  زا  ییاههورگ  دارفا و  نیاربانب ، .دـیوج 

شیپ رد  ار  يولهپ  میژر  اب  هناحلسم  هزرابم  یشم  هک  ییاهنایرج  تیلاعف  رکفت ، نیمه  هیاپرب  .دنرادن  يور  شیپ  يولهپ 

هزرابم یـشم  هک  قلخ  ییادف  ياه  کیرچ  نامزاس  ناریا و  قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  ریظن  ییاههورگ  مادـقا  .تفای  تدـش  دـنتفرگ ،
نیمه هب  شنکاو  رد  دندیزگرب ، ار  میژر  اب  هناحلسم 

ص:80

هدیـسرن نیفرطلا  یـضرم  هجیتن  هب  یلم  ههبج  ناگدنیامن  ياهندـمآ  هاتوک  یخرب  مغر  هب  ملع  تلود  اب  اههورگ  نیا  تارکاذـم  - . 1
.دوب
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(1) .تفرگ یم  تروص  روشک  رب  مکاح  یسایس  دادسنا  تیعضو 

ههد 1340، تسخن  ياهلاس  زا  لقاال ، یجراخ ، یلخاد و  دـهاوش  تاشرازگ و  عبانم ، زا  يرایـسب  تلالد  هب  هک  یطیارـش  رد  تسرد 
عابتا يور  رب  ار  یسایس  دازآ  تکراشم  هنوگره  هار  هاش 

راگزور دیعبت  نادنز و  رد  ای  يوزنم و  اتدمع  هدنام و  مورحم  یسایس  تیلاعف  زا  وا  يدج  نافلاخم  همه  ابیرقت  دوب و  هتسب  شروشک 
نافلاخم یسایس ، دادسنا  یلک  روط  هب  دندینارذگ و  یم 

شرتسگ یـسایس و  ياهیدازآ  دوجو  لبط  رب  ناکامک  يو  دوب ، هتخاس  دـیمون  روشک  روما  رد  تکراشم  هنوگره  ناـکما  زا  ار  میژر 
هجوت نودب  تفگ و  یم  نخس  روشک  رد  تیطورشم  یسارکومد و  لماکت  زا  دیبوک و  یم  یـسایس  ياهتیلاعف  رد  یمومع  تکراشم 

یسارکومد و هب  لین  هار  اهنت  ار  دوخ  هنایهاد » ياه  يربهر  ، » دندوب هدروآ  يور  هناحلسم  هزرابم  یشم  هب  هک  ییاههورگ  شنکاو  هب 
رب هوالع  دوش  نیرق  تیقفوم  اب  دیفـس  حالطـصا  هب  بالقنا  نیا  لوصا  يارجا  هاـگره  درک  یم  روصت  یباـیزرا و  یعقاو  تیطورـشم 

مالـسا نویناحور و  اهنآ  نیرت  مهم  هک  وا  نافلاخم  مامت  روشک ، يداصتقا  یعاـمتجا و  یـسایس ، ياـه  هصرع  رد  یـسارکومد  ققحت 
نایارگ

رب مکاح  يدادبتـسا  ماظن  هک  دوخ  ناـفلاخم  شهوکن  نمـض  هرود ، نیا  ياهینارنخـس  رد  هاـش   (2) .دش دنهاوخ  حالـس  علخ  دندوب ،
درک یم  روصت  دنتفرگ ، یم  رخـسمت  هب  ار  تیطورـشم  یـسارکومد و  يایحا  رد  وا  یـسایس  شور  هداد و  رارق  داقتنا  دروم  ار  روشک 

(3) .دنک یم  تکرح  یلاعت  ریسم  رد  نانچمه  ناریا  رد  تیطورشم  یسارکومد و  دیفس ، بالقنا  وترپ  رد 

فیصوت روآ  تریح  دیفس  بالقنا  وترپ  رد  ار  روشک  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس -  هعـسوت  هاش ، لاس 1353 ، ياههام  نیسپاو  رد 
ناریا بالقنا ، نیا  لوصا  ندش  هدایپ  اب  دش  یعدم  درک و 

ریظن يروشک  زا  هتبلا  نآ  هعـسوت  ياـهزرم  هک  تسا  يروشک  هکلب  تسین ، هعـسوت  لاـح  رد  یتح  هدـنام و  بقع  روشک  کـی  رگید 
رب سیراپ  پاچ  نئوپول  هلجم  اب  هبحاصم  رد  يد 1353  خیرات 12  هب  هک  هاش  نانخس  زا  ییاهشخب  رد  .تسا  هتفر  رتارف  زین  ناتسلگنا 

: تسا هدمآ  دوب ، هدروآ  نابز 

روشک مدرک  ساسحا  نم  هک  دوب  یماگنه  نیا  .میمان  یم  دیفس  بالقنا  ار  نآ  هک  میدرک  عورـش  ار  یبالقنا  ام  شیپ  لاس  هد  دودح 
زا یضعب  اهلادوئف و  دننام  دنتشاد ، دوجو  مه  ینافلاخم  هتبلا  .دور  یم  شیپ  هب  اعیرس  تسا و  بالقنا  نیا  يوگخساپ  ناج  حور و  اب 

عنام یعامتجا  تیقفوم  هنوگره  نوچ  دننک ، لابقتسا  شهج  نیا  زا  دنتسناوت  یمن  هک  اه  تسینومک  ای  تسرپ و  هنهک  نویناحور 

، یسایس لالقتسا  لصا  هس  رد  يروشک  ره  تیقفوم  زار  تقیقح  رد  .دوش  یم  اهنآ  تفرشیپ 

ص:81
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.تسا هتفهن  یماظن  يداصتقا و 

.مدوب ممصم  تهج  ره  زا  دروم  نیا  رد  نم  نوچ  میتشاد ، لالقتسا  ام  یسایس  رظن  زا  - 1

.میدوب هدیسر  يداصتقا  لالقتسا  هب  تفن  رب  دوخ  تیمکاح  تیبثت  اب  ام  يداصتقا  رظن  زا  - 2

.میدوب لقتسم  میمصت  ذخا  ظاحل  زا  یلو  درک ، یم  لاکشا  دیلوت  یمک  ام  يارب  تازیهجت  هلئسم  هچرگ  زین  یماظن  رظن  زا  - 3

.مدرک یمن  ساسحا  دوب  نامراظتنا  رد  هک  یتشونرس  هب  تبسن  ینارگن  چیه  نم  لالقتـسا ، لصا  هس  نیا  هب  لین  زا  سپ  تهج  نیا  هب 
یلو ما ، هدـنارذگ  ار  يزیگنا  مغ  تاعاس  نم  تشاد ، رارق  ناتـسلگنا  هلمج  زا  یجراـخ  ياـه  تردـق  هطلـس  ریز  ناریا  هک  یماـگنه 

هک منک  یم  هدهاشم  نونکا 

ترسم اب  میناوتب  رگا  ام  هک  تسا  يروشک  نونکا  ناتـسلگنا   (1) .تسا هدش  زین  ام  زارط  مه  هکلب  هدش ، ام  تسود  اهنت  هن  ناتـسلگنا 
میوگب دیاب  دروم  نیا  رد  .مرادـن  ییوج  ماقتنا  هیحور  نم  هک  دـینک  یم  هدـهاشم  امـش  نیا  رب  انب  .درک  میهاوخ  کمک  نآ  هب  رطاخ 
(2) .مینکب رورغ  ساسحا  عوضوم  نیا  هب  تبسن  یناسآ  هب  میتسناوت  یم  ام  دوب  نیا  زا  ریغ  رگا  یلو  متسین ، رورغم  اتاذ  نم  هک 

یلخاد تسایس  رد  تبثم  مسیلانویسان  درکیور 

رب هک  دوب  يدیدج  هژاو  تبثم » مسیلانویسان  ، » ههد 1330 رد  میتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  روط  نامه 

هـشیدنا زا  هک  تفر  یم  راـک  هب  یناـسک  زین  یـسایس و  تالیکـشت  اـههورگ و  اـب  هلباـقم  تهج  اـساسا ، هژاو  نـیا  .داـتفا  هاـش  ناـبز 
ناونع هب  نآ  یبایزرا  دیدج و  هژاو  نیا  عادـبا  اب  دوب  ددـص  رد  هاش  .دـنتفرگ  یم  ماهلا  وا  نارادـفرط  قدـصم و  رتکد  یتسیلانویـسان 

لباقت تسایس  ربارب  رد  یتبثم  یشم  طخ 

هک دوب  دقتعم  دج  هب  يو   (3) .دزاس حرطم  روشک  یسایس  طباور  هصرع  رد  ار  يدیدج  يروئت  حالطصا  هب  قدصم ، یفنم  هنایارگ و 
راـنک یـسایس  هنحـص  زا  وا  یلخاد  يدـج  ناـضراعم  ناـفلاخم و  دروآ  رد  ارجا  هب  تیقفوـم  اـب  ار  تـبثم  مسیلانویـسان  حرط  هاـگره 

نانآ دای  مان و  دش و  دنهاوخ  هتشاذگ 

(4) .دوش یم  هدودز  ناهذا  زا  جیردت  هب 

هب ار  مسیلانویـسان  ياتدوک 1299  اب  هک  دوب  شرادـجات  ردـپ  اـب  هتبلا  مدـقت  قح  ناریا ، رد  مسیلانویـسان  ققحت  هار  رد  هاـش ، دـید  زا 
نامه زا  يریگ  هرهب  اب  وا  کنیا  تخاس و  حرطم  یبالقنا  یشور 

راد تیحالص  عجارم   » هک يروط  هب  .دراد  نایرج  شخب  تیاضر  یلاور  اب  روشک  روما  هک  دوب  دونـشخ  تخیر ، ناخاضر  هک  یناینب 
« نیضرغم  » داقتنا نایم ، نیا  رد  دنتسه و  روما  ردصم  ینوناق »

ص:82
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.تشاد یم  رب  هدرپ  وا  بذاک  رورغ  زا  اهنت  دوبن و  شیب  یفولب  هاش  ياه  هتفگ  نیا  دیدرت  نودب  - . 1
.7730 صص 7729 -  مهن ، دلج  نامه ، - . 2

.374 صص 373 -  نیشیپ ، دراچیر ؛ متاک ، - . 3
.383 صص 374 -  نامه ، - . 4
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: داد حرش  نینچ  ار  تبثم  مسیلانویسان  درکیور  حرط  ياه  هنیمز  دادرم 1338  نانخس 2  یط  هاش  .دربب  تسناوت  یمن  ییاج  هب  هر  هتبلا 

رثا رب  دش و  عورـش  ناریا  یتسیلانویـسان  یلم و  بالقنا  لاس 1299  رد  .تسا  هدـش  ضوع  یلک  هب  ام  روشک  عاضوا  تسا  لاـس  یس 
هداد همتاخ  دنتشاد  ذوفن  ام  تکلمم  رد  لاس  ياهلاس  هک  یفلتخم  ياه  تسایـس  هب  یفیاوطلا و  كولم  تموکح  هب  یلم  بالقنا  نیا 

فالخ هب  هک  ییاهنآ  تسد  تسـشن و  دوخ  ياج  سک  ره  تفر و  نایم  زا  روشک  هلخاد  رد  لاغز  تشوگ و  ناـن و  تسایـس  دـش و 
.دش هاتوک  دندرک  یم  لمع  نوناق 

يراک نامه  ینعی  داد ، ماجنا  ار  دوخ  بالقنا  ام  روشک  بیترت  نیدب  .دـندید  همه  هک  دومیپ  ار  یهار  ات 1320  زا 1299  ام  تکلمم 
بالقنا اب  هک  دننک  یم  راختفا  رگید  کلامم  یضعب  هک  درک  ار 

یسلجم یهاشداپ و  میراد و  یتکلمم  ام  .دنتفرگ  شیپ  رد  ار  يدیدج  هار  هتشادرب و  نایم  زا  ار  قباس  هاگتسد  هداد و  ماجنا  یناهگان 
اهنآ رد  هیرجم  هوق  فرط  زا  هذختم  تامیمصت  هک  ییانس  و 

نونکا .دوش  یمن  لصف  لح و  هتسکشرو  رادمتسایس  دنچ  هناخ  رد  اهراک  رگید  دوش و  یم  یگدیسر 

نیا رب  انب  .دوش  یم  هتفرگ  ینوناق  راد  تیحالص  عجارم  رد  ام  تلود  روشک و  هب  عجار  تامیمصت 

(1) .دیوشن لئاق  یشزرا  نیرتمک  اهنآ  يارب  دینکن و  ییانتعا  نیضرغم  تاریسفت  تاریبعت و  هب  تقو  چیه 

دوخ نطو  هار  رد  هتـشاد و  دوجو  هجرد  یهتنم  هب  وا  رد  یلم  تاـساسحا  دوـخ  هب  دوـخ   » هک دوـب  یـسک  هاـش  دـید  زا  تسیلانویـسان 
رد ار  دوخ  یقرت  یگرزب و  اـم   » نوچ دوب ، تبثم  تهج  نآ  زا  يو ، رظن  دروم  مسیلانویـسان  دـشاب .» يراکادـف  هنوـگ  همه  هب  رـضاح 

یتلم زین  یخیرات  ظاحل  هب  هدوب و  رادروخرب  يونعم  يدام و  تاناکما  مامت  زا  زین  و  میناد » یمن  برخم  یفنم و  تسایـس  کی  ذاختا 
قوقح و میناوت  یم  تبثم  مسیلانویسان  ءاکتا  هب  ام  تسه و  دادعتـسا  سپ  ، » میا هدرامگ  تمه  یتسایـس  نینچ  ذاختا  هب  میتسه  اپرید 

مـسیلانویسان لوصا  اتیاهن ، و  مینک » يراکمه  ایند  هدـنز  لـلم  ریاـس  اـب  میراد و  ظوفحم  لاـمک  دحرـس  هب  ار  ناریا  مارتحا  تیثیح و 
: درک حیرشت  نینچ  دیارج  بابرا  اب  رادید  رد  ار  دوخ  تبثم 

، تسین یبدا  یب  مدآ  یناریا  .تسا  هارمه  بدا  كولـس و  نسح  اـب  تسا و  هقـالخ  هک  تـهج  نآ  زا  تـسا ، تـبثم  اـم  مسیلانویـسان 
دیاش .دناد  یمن  نیریاس  ندرک  تخبدب  رد  ار  دوخ  یتخبشوخ  یناریا 

ناـیناریا هب  ار  ناریا  خـیرات  دیناسانـشب و  یناریا  هب  ار  ناریا  هک  دیـشاب  هتـشاد  يرثؤـم  شقن  هتـشر  نیا  رد  دـیناوتب  همه  زا  شیب  اـمش 
یتامدخ هچ  ناشنطو  هب  هتشذگ  رد  نایناریا  هک  تفگ  دیاب  .دییوگب 

ام رگم  دنتخادرپ ؟ یم  يراز  هیرگ و  هب  دندرک و  یم  يریگولج  گنج  نادیم  هب  ناشیاه  هچب  نتفر  زا  یناریا  ناردام  ایآ  .دـنا  هدرک 
ضوع هک  منک  یمن  نامگ  میتسین ؟ داژن  نامه  زا  رگم  میا ؟ هدش  ضوع 

ص:83
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.میـشاب رت  يوق  هتـشذگ  زا  میناوت  یم  ام  هک  تسه  يرتشیب  للع  الاح  .دیهدب  حیـضوت  مدرم  يارب  دـیاب  ار  بلاطم  نیا  .میـشاب  هدـش 
مدرم اذهعم  دوبن ، یعامتجا  تلادع  زا  تبحـص  هتـشذگ  رد  .تسا  رتشیب  یلیخ  یعامتجا  تلادع  دور ، یم  دوبهب  هب  يور  ام  عامتجا 

مسیلانویسان لوصا  اهنیا  .دندرک  یم  يراکادف 

(1) .تسا تبثم 

تـسایس  » نامه هک  درک  مالعا  ینیون  یـشم  راذـگ  هیاپ  ار  دوخ  تبثم ، مسیلانویـسان  تسایـس  موادـت  رب  هوـالع  ههد 1340  رد  هاـش 
ياه هیاپ  ات  دروآ  تسد  هب  یمنتغم  تصرف  هاـش  اـکیرمآ ، ياـهتیامح  اـب  صوصخ  هب  ههد 1340 ، یط  عقاو ، رد  .دوـب  یلم » لقتـسم 

هدیدان ياهب  هب  ار  دوخ  رادتقا 

زا .دـنک  ساـسحا  دوـخ  يارب  یـشقن  یللملا  نیب  يا و  هقطنم  لـیاسم  یخرب  رد  دـهد و  شرتـسگ  شا  یلخاد  ناـفلاخم  قـح  نتفرگ 
تـسایس تقو  نیرتکد  ساـسا  رب  درک و  تقفاوم  ناریا  هب  رت  نردـم  رتـشیب و  تاحیلـست  رودـص  اـب  اـکیرمآ  هک  ههد 1340  طـساوا 

ریظن یجراخ  ياهروشک  ربارب  رد  یساسا ، نوناق  رد  حرصم  ياهیدازآ  نتفرگ  هدیدان  رب  هوالع  تفای  هزاجا  هاش  روشک ، نآ  یجراخ 
؛(2) دزادرپب برغ  ناهج  رب  مکاح  یـسایس  شور  شهوکن  هب  دـنک و  ذاـختا  يداـقتنا  یعـضوم  ییاـپورا  ياـهروشک  زین  اـکیرمآ و 

زین روشک  هرادا  رد  وا  یشم  طخ  سپ ، نیا  زا  .تخانش  یمن  يزرم  دح و  رگید  شیرادم  تردق  یهاوخ و  لالقتسا  بذاک  ساسحا 
رییغت هب  لیم  اکیرمآ  ياهتسایس  عبت  هب 

راثآ هتبلا ،  (3) .درک یم  یبایزرا  شتنطلـس  زا  هرود  نیا  زاـیتما  نیرتمک  ار  یلم » لقتـسم  تسایـس   » نتفرگ شیپ  رد  هاـش  .درک  ادـیپ 
زا دوخ  یـسایس  نافلاخم  بوکرـس  مغر  هب  يو  .دش  رادومن  يرگید  زا  سپ  یکی  ههد 1330 ، ینایاپ  ياهلاس  یط  دـیدج ، تسایس 

يدرف و ياه  يدازآ  قوقح و  ظـفح   » اـب زج  تسا  نآ  رادـمامز  وا  هک  يروشک  رد  دوب  یعدـم  ناـنچمه  دـعب ، هب  ههد 1340  زاغآ 
هب ار  یسارکومد » لوصا   » هک دوب  نیا  رد  شراختفا  تسا و  تسکش  هب  موکحم  هعسوت  تفرـشیپ و  يارب  یـشالت  هنوگره  یعامتجا »

(4)! دنک یم  تاعارم  لماک  روط 

لوصا دربشیپ  راد  هدـهع  دوخ  مدرم  رگید  هتـشذگ  فالخرب  درک ، یم  دومناو  ههد 1340  همین  نانخـس  رد  هک  هنوگنآ  هاش ، رظن  هب 
زا دنتسناوت  یم  دندوب و  هدش  یسارکومد  تیطورشم و 
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تـسا هتفرگن  ماوق  يروتاتکید  هیاپرب  شتنطلـس  هک  درک  یم  دـیکأت  هراومه  وا   (1) .دـنریگب هرهب  يا  هدرتسگ  حطـس  رد  نآ  بهاوم 
وا روظنم   (2) .دراد یمرب  ماگ  روشک  هعسوت  هار  رد  يروتاتکید » میژر   » زا راجزنا  زاربا  اب  کیتارکومد و  ياهشور  هب  یسأت  اب  هکلب ،

نونکا : » دش یعدم  دادرم 1346  رد 14  .دوب  زین  یعامتجا  يداصتقا و  یسارکومد  هک  یسایس  یسارکومد  اهنت  هن  روشک ، هعـسوت  زا 
زا یناریا  میظع  ياه  هدوت  يرادروخرب  هار   » و دنا » هدـش  رادروخرب  دوخ  تشونرـس  نییعت  رد  تکرـش  قح  زا  ناریا  مدرم  همه  رگید 

دعب لاس  کی   (3) .تسا هدش  راومه » یعقاو  یسارکومد  لوصا 

دوجو نآ  زا  یمان  طقف  لبق  لاس  دنچ  ات  هک  تیطورشم  کیتارکومد و  ماظن  وا  هدیقع  هب  مه  زاب 

رادروخرب نآ  يایازم  زا  ًالمع  مدرم  هدرک و  خوسر  یناریا  هعماج  يداصتقا  یعاـمتجا و  یـسایس ، یگدـنز  نوئـش  ماـمت  رد  تشاد ،
زا نیماضم ، نامه  رارکت  نمـض  زین  دادرم 1352  رد 14  .دوب  هاش  نانخـس  همه  دـنب  عیجرت  عقاو ، رد  نیماـضم  نیا   (4) .دندوب هدش 

دربشیپ میکحت و  رد  تساوخ  مدرم 

؟ دوب هچ  وا  رظن  دروم  یعقاو  یـسارکومد  یلمع  هطیح  مینیبب  اما ،  (5) .دننک شالت  شیپ  زا  شیب  وا ، رظن  دروم  یعقاو » یـسارکومد  »
: دهد یم  تسد  هب  هطیح  نیا  زا  ینشور  نییبت  يد 1352 ، زور 5  تاراهظا 

بازحا ساـسا  رب  نآ  یـسایس  تالیکـشت  تاـباختنا و  رگا  دوش  یم  هرادا  کـیتارکومد  یناـملراپ  میژر  ساـسا  رب  هک  يروـشک  رد 
یبزح کـی  ساـسا  رب  مه  رگا  .دوش  یم  جرم  جره و  راـچد  تالیکـشت  روشک و  نآ  تسا و  نکممریغ  یـسایس  مظن  داـجیا  دـشابن 

، یتسیشاف ای  یتسینومک  عماوج  لثم  دشاب ،

هدـیقع و يدازآ  يدرف و  يدازآ  رب  لصا  کیتارکومد ، یناملراپ  میژر  کی  رد  .دوب  دـهاوخ  يروتاـتکید  عون  کـی  تروص  ره  هب 
دادعت ًالمع  ام  روشک  رد  یلو  مدرم ، باختنا  ساسا  رب  مه  نآ  .یبزح  دنچ  میوگ  یم  نم  یبزح ، ود  دیتفگ  امش  تسا ، راوتـسا  مارم 

نوچ دـشاب ؟ هتـشاد  دوجو  دـناوت  یم  تشادرب  عون  دـنچ  رگم  تلم ، هاش و  بـالقنا  بوچراـهچ  رد  اریز  دوش ، یم  دودـحم  بازحا 
زا تشادرب  نیرت  حیحص  لوصا و  يارجا  رد  یگتسیاش  تقایل و  هجرد  یکی  دنام ، یم  یقاب  زیچ  ود  طقف  تسا ، دودحم  اه  تشادرب 

ساسا ور  نیا  زا  .روما  نالوئسم  هفایق  رییغت  يرگید  نآ ،

ود ره  لاح  ره  هب   (6) .میتفگ یم  تیلقا  ار  نآ  اقباس  هک  تلود  فلاخم  بزح  تلود و  قفاوم  یبزح ، ود  متسیس  يور  دور  یم  راک 
زا یکی  یهتنم  دنرادافو ، تکلمم  ساسا  بالقنا و  لوصا  هب  بزح 
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.6862 صص 6860 -  متشه ، دلج  نامه ، - . 5
هفیظو هاـش  رظن  دروم  هدننکزئمـشم  یـسارکومد  تیادـه  زج  هتبلا  هک  تسا  نیون  ناریا  مدرم و  بازحا  تیلاـعف  هب  هاـش  هراـشا  - . 6
يارب یهاگـشاب  عـقاو  رد  بزح  ود  نیا  .دـنتفرگن  يدـج  ار  بزح  ود  نـیا  زگره  روـشک  مدرم  موـمع  دنتـشادن و  هدـهع  رب  يرگید 

نآ تیمکاـح  ناـبدرن  رد  یقرت  يارب  ییوکـس  ار  نآ  زا  يرادـفرط  تیوضع و  هک  دوب  بلط  تصرف  یهورگ  ییوجدوس  تیلاـعف و 
.دنتسناد یم  راگزور 
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هب لـبق  يدـنچ  .دراد  تواـفتم  یتـشادرب  نآ  ندرک  لـمع  دروـم  رد  يرگید  دــنک و  یم  تـشادرب  عوـن  کـی  لوـصا  نـیا  زا  اـهنآ 
ریز و ار  نآ  مامت  یتح  دیهدب و  ار  دوخ  تایرظن  دینک و  هعلاطم  ار  لوصا  نیا  هک  دیراد  لمع  يدازآ  امش  مدوب ، هتفگ  نایهاگشناد 

(1) .تسا ام  بالقنا  ساسا  هک  یسارکومد  رد  رییغت  زج  هتبلا  دینک ، ور 

هاش دش ، یبزح  کت  ماظن  داجیا  روشک و  رد  لاعف  یسایس  بازحا  لالحنا  هب  رجنم  اتیاهن  هک  ییاههام  نیـسپاو  دادرم 1353 ، رد 14 
دح و رگید  دوجوم  یسارکومد  هک  درک  مالعا  تیعطاق  اب 

ياه تفرشیپ  يوس  هب  ام  تلم  ربهار  نانچمه  هشیمه  زا  رتدنمورین  رتراوتسا و  ناریا ، یـسارکومد   » دسانـش و یمن  دوخ  يارب  يزرم 
دننام یـسارکومد  یعقاو  میهافم  لوصا و  زگره  ناریا  تیطورـشم  هلاـس  داـتفه  اـبیرقت  رمع  رد   » تسا و يونعم » يداـم و  نوزفازور 

راوتسا یناریا  هعماج  رد  زورما 

ساـسا حور و  هک  تسا  رادروخرب  یتـبهوم  نآ  زا  نونکا  اـم  تلم  اریز  : » تشاد مه  لـیلد  دوـخ  هتفگ  نیا  يارب  هاـش  تسا .» هدوـبن 
(2)« .دوب دناوت  یمن  یعقاو  تفرشیپ  چیه  نمضتم  هک  یسارکومد  يرهاظ  تروص  نآ  زا  هن  تسا ، يدازآ 

يراج نابز  رب  یعقاو  تیطورشم  یـسارکومد و  هعـسوت  تفرـشیپ و  هرابرد  دوخ  ياه  مایپ  اه و  هبحاصم  رد  هاش  هک  هچنآ  فالخرب 
یچالاف انایروا  اب  ههد 1350  لیاوا  هبحاصم  رد  تخاس ، یم 

يدادبتسا شور  هب  اتحارص  دشن ، رشتنم  ناریا  رد  زگره  وا  تنطلـس  نایاپ  ات  نآ  یـسراف  نتم  هک  ییایلاتیا  راگن  همانزور  هدنـسیون و 
روآدای یلو  درک ، فارتعا  ههد 1340  یط  روشک  هرادا  رد  دوخ 

تیطورشم یسارکومد و  ققحت  نآ  فادها  نیرت  مهم  هلمج  زا  هک  دیفس -  بالقنا  فادها  ققحت  تهج  افرص  ار  شور  نیا  هک  دش 
»؟ دـیتسه يدبتـسم  هاش  هک  دـینک  یم  راکنا  ینعی  : » دـسرپ یم  وا  زا  یچالاف  هک  یماگنه  .تسا  هتفرگ  شیپ  رد  تسا -، هدوب  یعقاو 

، هن : » دهد یم  باوج  تحارص  هب  هاش 

طقف 25 هک  ناریا  ریظن  ییاهروشک  رد  اـصوصخم  دوبن و  دبتـسم  دوش  یمن  اـه  مرفر  يارب  .متـسه  يدبتـسم  هاـش  تاـهج  یـضعب  زا 
هشیر ار  نآ  ات  تسا  مزال  لاس  هد  لقادح  .تسا  زیگنا  مغ  يداوس  یب  هک  درب  دای  زا  دیابن  .دنناد  یم  نتشون  ندناوخ و  مدرم  دصرد 

نآ مدرم  مراهچ  هس  هک  يروشک  رد  دینک  رواب  .تسا  لاس  هاجنپ  ریز  مدرم  نیب  رد  يداوسیب  ندرک  نک  هشیر  نم  روظنم  .دومن  نک 

یمن يریگتخـس  نم  رگا  .درک  دـهاوخن  یتفرـشیپ  زگره  هنرگ  داد و  ماجنا  ار  اه  مرفر  دادبتـسا  روز و  قیرط  زا  دـیاب  دنتـسه  داوسیب 
مامت مناسرب و  ماجنا  هب  متسناوت  یمن  ار  يزرواشک  بالقنا  یتح  مدرک 

ص:86
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دنچ ضرع  رد  ار  اه  یتسار  تسد  نایارگ  پچ  دش  یم  وربور  تسکـش  اب  نم  بالقنا  رگا  تفر ؛ یم  نیب  زا  ما  یبالقنا  ياه  همانرب 
شترا مدوب  هداد  روتـسد  ًالثم  .مدرک  هک  منکب  يراک  یتسیاب  یم  .دش  یم  نوفدم  اهنآ  اب  دیفـس  بالقنا  دـندرب و  یم  نیب  زا  تعاس 

میسقت فلاخم  هک  یناسک  يوس  هب 

(1) »؟ تسین یسارکومد  ناریا  رد  نیا  رب  انب  .دننک  يزادناریت  دندوب  یضارا 

یسارکومد زا  زا  يو  تشادرب  .درک  یم  شیاتـس  یبرغ  یـسارکومد  زا  فلتخم  ياهتـصرف  رد  تنطلـس ، تسخن  ههد  رد  هاش  میتفگ 
یم هدـید  هاش  نانخـس  رد  زین  تنطلـس  مود  ههد  یط  درکیور  نیمه   (2) .دوب برغ  ناهج  رد  یـسایس  تیریدم  لومعم  هویـش  نامه 

هب نانچمه  رهاـظ ، رد  تفرگ ، یم  هلـصاف  تیطورـشم  کـیتارکومد و  ماـظن  ياـهرایعم  زا  هچ  ره  تنطلـس ، مود  ههد  رد  هاـش  .دـش 
زونه ههد 1340  تسخن  ياهلاس  یط  .تفاـی  همادا  ههد 1340  طساوا  ات  لقادح  هیور  نیا  .تخادرپ  یم  یبرغ  یـسارکومد  دـیجمت 

تیطورـشم  » یـسارکومد و هرابرد  هک  يریباـعت  یلو ، .مینیب  یمن  برغ  رد  جـیار  یـسارکومد  هب  تبـسن  يداـقتنا  عضوم  رد  ار  هاـش 
مدرم رب  تیطورـشم  یـسارکومد و  ماظن  ناونع  تحت  ناریا  رد  هچنآ  نایم  تساوخ  یم  هک  دـهد  یم  ناشن  درب ، یم  راـک  هب  یعقاو »

.دوش لیاق  یتوافت  تسا ، جیار  برغ  رد  یسارکومد »  » ناونع تحت  هک  یماظن  دوش و  یم  لیمحت  روشک 

برغ یسایس  ياه  هلحن  ریاس  یسارکومد و  زا  هاش  داقتنا 

نمهب 1327، دـصق 15  ءوس  هشقن  هک  دـش  زاـغآ  یناـمز  رد  تسرد  ههد 1320 و  رخاوا  زا  مسینومک  مسیـسکرام و  زا  هاـش  داـقتنا 
تاداقتنا  (3) .دمآرد ارجا  هب  هدوت  بزح  نالاعف  زا  یکی  يوس  زا  ارهاظ 

روشک و هب  نینئاخ  دح  ات  ار  نانآ  هاگیاج  هک  دوب  هدنزگ  نانچ  تفای ، همادا  تنطلـس  نارود  یمامت  یط  هک  پچ ، ياههورگ  زا  هاش 
ياههورگ همه  لهچ  ههد  یط  هاش  عقاو ، رد  .داد  یم  لزنت  مدرم 

« مسیا  » هژاو لیذ  ار  مسینومک  یتح  مسیزان و  مسیشاف و  ریظن  یبرغ  یسایس  بتاکم  پچ و 
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.خیرات اب  هبحاصم  باتک  هدش  روسناس  شخب  ناریا : هاش  اب  یچالاف  انایروا  هبحاصم  انایروا ؛ یچالاف ، - . 1
رد هکنانچ  دوبن و  یسایس  لمع  هطیح  رد  نآ  ياهرایعم  تیاعر  هب  وا  یلمع  مازتلا  موهفم  هب  یسارکومد  زا  هاش  یظفل  شیاتـس  - . 2

دراو ناریا  تیطورشم  یساسا  نوناق  ناکرا  هب  یتخس  تابرض  ههد 1320  مود  همین  یط  هژیو ، هب  دش ، ثحب  رثا  نیمه  تسخن  لصف 
.تخاس

هثداح نیا  يویرانـس  تسا  دقتعم  هدنراگن  هتفرگن ، تروص  دصقءوس  نیا  ءاشنم  لیالد و  هرابرد  یعماج  قیقحت  زونه  هکنآ ، اب  - . 3
: هب دـینک  هاـگن  رتـشیب ، عـالطا  يارب  .دـش  هتـشاذگ  ارجا  هـب  یحارط و  ناریا  سیلگنا و  تـفن  تکرـش  یـسیلگنا و  لـفاحم  يوـس  زا 

.لوصف مامت  يارب  يدرم  رفظم ؛ يدهاش ،
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نیریاس رب  ات  تسا  هدش  اهنآ  نابحاص  هقلطم  تموکح  هلیـسو  لمع  رد  فلتخم  راکفا  نیا   » وا رظن  هب  .درک  یم  حیبقت  يدـنب و  هقبط 
ریز هک  دوب  ناریا  رد  رقتـسم  یعقاو » کیتارکومد  ماظن   » تیعورـشم زا  عافد  اه ، مسیا  نیا  حیبقت  زا  وا  فده  هتبلا  و  دندرگ » طلـسم 

(1) .دش یم  تیاده  وا  دوخ  رظن 

یـسارکومد زا  دیجمت  هب  وا  هقالع  درک ، یم  ادـیپ  تدـش  یبرغ  ياه  مسیا  زا  هاش  تاداقتنا  هچره  ههد 1340 ، تسخن  ياـهلاس  یط 
(2) .دنزب دنویپ  یتادراو  ریغ  یموب و  رکفت  ياهیگژیو  اب  ار  روشک  رب  مکاح  یسایس  ماظن  درک  یم  یعـس  وا  .دش  یم  رتمک  زین  یبرغ 

: دنک یم  تیاکح  یشالت  نینچ  زا  سریآ  سونئوب  رد  تشهبیدرا 1344 ، یتاعوبطم 24  هبحاصم 

هب میراد  میمـصت  میتسه و  یکتم  دوخ  يرکف  تردـق  شوه و  هب  طقف  ام  .تسا  ادـج  فلتخم  ياـه  « مسیا  » زا ناریا  رد  اـم  تساـیس 
هب هاتوک  یتدم  رد  دنا  هدروآ  تسد  هب  زارد  ياهلاس  لوط  رد  رگید  ياه  تلم  هک  ار  هچنآ  دوخ  تاناکما  شوه و  دادعتـسا و  يرای 

تلع نیمه  هب  .میروآ  تسد 

هب مارتحا  طرـش  هب  ار  راکفا  نیا  مامت  ام  .مینک  یم  هدافتـسا  مزینومک  هچ  دـشاب و  مسیلایـسوس  هچ  راـکفا  هنوگ  همه  زا  اـم  هک  تسا 
نیمأـت فرـص  طـقف  ار  دوخ  ّمه  دندیـشک و  یم  تسد  اـه  مسیا  زا  اـهتلود  رگا  هک  میدـقتعم  مینک و  یم  لوـبق  يدرف  ياـه  يدازآ 

(3) .دنتفای یم  تسد  رتدوز  دوش  یم  هدیمان  رشب » تداعس   » هچ نآ  هب  اعطق  دندرک  یم  شیوخ  تلم  تداعس 

رد یجراخ  یسایس  بتاکم  زا  تیعبت  مدع  ینعی  نیماضم  نیمه  دیفس ، بالقنا  مودنارفر  يرازگرب  زورلاس  نمهب 1344 ، مایپ 6  رد 
: دشن یقلت  يدج  وا  یسایس  نافلاخم  يوس  زا  هاگچیه  هک  ینیماضم  .دروخ  یم  مشچ  هب  روشک  روما  هرادا 

جیاتن هک  ایند  هطقن  ره  رد  يا  هبرجت  ره  زا  ام  .تسا  هدرکن  دـیقم  سوبحم و  یبنجا  مارم  چـیه  يراویدراهچ  رد  ار  دوخ  اـم  بـالقنا 
تایضتقم یناریا و  ننس  یلم و  حور  اب  دشاب و  هداد  يرتهب 

یعقاو عفانم  هک  میراد  اکتا  ردق  نآ  زین  دوخ  ریبدت  لقع و  هب  لاح  نیع  رد  مینک و  یم  هدافتـسا  دـشاب  رتراگزاس  ام  یعیبط  یمیلقا و 
میهدب صیخـشت  رتهب  یجراخ  مارم  ره  زا  ای  یجراخ  درف  ره  زا  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ياهفدـه  هب  لین  قرط  شیوخ و  تلم  تکلمم و 

.مینکب يرترثؤم  تاعادبا  و 

دازآ و دارفا  دوجو  ساسا  رب  یـسایس ، يداصتقا و  یـسارکومد  ساسا  رب  یعامتجا ، تلادع  ساسا  رب  یعامتجا  ناریا  دیدج  عامتجا 
تشذگ زا  سپ  ناریا  تلم  .دوب  دهاوخ  تسردنت  داوس و  اب 

(4) .دور یم  شیپ  دوخ  یعامتجا  یلم  رخافم  بناج  هب  هشیمه  زا  رتراودیما  رت و  ممصم  رت و  سفن  هزات  خیرات ، لاس  رازه  هس 
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.دیآ قئاف  شیلخاد  نافلاخم  رب  دناوت  یم  شیپ  زا  شیب  برغ ، رب  مکاح  کیتارکومد  ياهماظن  زا 
.165 صص 164 -  نامه ، - . 3

ص 166. نامه ، - . 4
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هلـصاف هب  هاش  قیوشت  ههد 1340 ، تسخن  ياهلاس  یط  ناریا ، دروم  رد  اـکیرمآ  یجراـخ  تسایـس  نیرتکد  قبط  دـش  هتفگ  رت  شیپ 
ياـهروشک هب  یگتـسباو  ماـهتا  ناـظم  رد  رتـمک  روشک  لـخاد  یمومع  راـکفا  يوس  زا  اـت  دوب  یبرغ  ياـهماظن  زا  یجیردـت  نتفرگ 

ياهماظن زا  ههد 1340 ) مود  همین  زا  صوصخ  هب   ) هاش رتدنت  ياهداقتنا  هک  درک  طابنتسا  ناوت  یم  نیاربانب ،  (1) .دریگ رارق  یجراخ 

يارب .دشاب  هدوب  دنویپ  رد  نیرتکد  نیا  اب  یبرغ  ياهیسارکومد  برغ و  ناهج  رب  مکاح  یسایس 

فادـها دربشیپ  يارب  هک  درک  مهتم  ار  یبرغ  ياهروشک  یـسارکومد ، لصا  زا  دـیجمت  نمـض  هاش  رویرهش 1347  رد 19  راـب  نیلوا 
یبرغ یسارکومد  برغ و  زا  زگره  دوخ  یسایس  شور  رد  ناریا  تفگ  احیرـص  دننک و  یم  یـسارکومد  زا  ییاه  هدافتـساءوس  دوخ 

دادرم رد 14  هاش   (2) .دشاب مدرم » روشک و  هفرص  دوس و  هب   » هک دیزگ  دهاوخرب  ار  یشور  افرص  درک و  دهاوخن  يوریپ 

رد يو   (3) .دناوخ اراکان  صقان و  یعامتجا  زین  يداصتقا و  یسارکومد  هب  هجوت  مدع  رطاخ  هب  ار  برغ  یـسایس  یـسارکومد   1349
زا ار  تقبـس  يوگ  روـشک  هبناـج  همه  هعـسوت  هار  رد  ناریا  رب  مکاـح  یعقاو  یـسارکومد  هک  دوـب  دنـسرخ  رایـسب  دادرم 1351   14

يرایسب يارب  یشخبدیما  يامنهار  دناوت  یم   » تسا و هدوبر  برغ  ناهج  هلمج  زا  ناهج و  ياهروشک  ریاس  رد  جیار  ياهیـسارکومد 
ياهیسارکومد زا  زگره   (4) یعقاو یسارکومد  ققحت  هار  رد  هک  درک  دیکأت  و  دشاب » عماوج  زا 

دادرم رد 14  هاش   (5) .دیناشوپ دهاوخن  نت » رب  ار  نارگید  تیراع  هماج   » درک و دهاوخن  دیلقت  یبرغ 

هداد و رارق  داقتنا  دروم  تخـس  ار  ناتـسلگنا  روشک  رب  مکاح  یـسایس  هویـش  ملع  هّللادسا  اب  شا  یـصوصخ  يوگتفگ  رد  مه   1351
(6) .دنک یمن  دیلقت » یسارکومد  نینچ  زا   » هاگچیه يو  هک  دوب  هدرک  دیکأت 

هب ار  مزـال  نیمـضت  دوخ  یبرغ  نادـحتم  زا  تموکح ، کـیتارکومد  ياهـشور  زا  رتشیب  هچ  ره  لودـع  يارب  هک  هاـش  بیترت ، نیدـب 
ههد 1340 و ینایاپ  ياهلاس  هب  هچ  ره  دوب ، هدروآ  تسد 

.درک یم  دزـشوگ  شناـبطاخم  هب  ار  شتموکح  يدادبتـسا  تیهاـم  نشخ ، راکـشآ و  يوحن  هب  دـش  یم  کـیدزن  ههد 1350  زاـغآ 
ریـسم رد  ار  هاش  تاحالـصا  دـنور  یتاعوبطم ، نارگ  لیلحت  زا  یخرب  دادرم 1351  رد  تیطورـشم  درگلاس  تبـسانم  هب  هک  یماگنه 

، دندرک یبایزرا  یبرغ  یسارکومد 
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هداد روتسد  نانآ  هب  دنک ، یم  حیرصت  ملع  هّللادسا  هک  روطنامه  دیدنسپن و  ار  روبزم  ریسفت  هاش 

: دنریگب سپ  ار  تاراهظا  نیا  دش 

تیطورـشم دیع  تبـسانم  هب  هناهاش  قطن  ریـسفت  رد  اهنآ   ]... [ مدرک غالبا  ار  هناهاش  رماوا  متـساوخ و  ار  ناهیک  تاعالطا و  ناریدـم 
انیع مه  ام  دنتفرگ ، یسارکومد  يوخ  مدرم  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  هد و  ياه  نمجنا  لیکـشت  قیرط  زا  یتقو  هک  دندوب  هتـشون 

تیلقا هک  میهاوخ  یمن  ار  برغ  یسارکومد  ام  ادبا  وگب  اهنآ  هب  دندومرف  .میوش  یم  یسارکومد  بحاص  برغ  لثم 

(1) .دنسیونب هلاقم  صوصخ  نیا  رد  دیاب  .دوش  قیوشت  نئاخ  دنک و  تموکح  دیاب  ًالمع 

هسنارف و ریظن  ییاهروشک  زا  ناریا  لاـس ، ات 25  هکنیا  ياعدا  رب  هوالع  هسایـسلا ، یتیوک  همانزور  اب  رذآ 1352  هبحاصم 25  رد  هاش 
ياراد ار  نآ  تسج و  دـهاوخن  یـسأت  یبرغ  یـسارکومد  هب  دوخ  یـسایس  شور  رد  تفگ  دـش ، دـهاوخ  رت  هتفای  هعـسوت  ناتـسلگنا 

ار نانخس  نیمه  يو   (2) .تخاس دهاوخ  فرحنم  هعسوت  ریسم  زا  ار  روشک  دوش ، هتفرگ  راک  هب  ناریا  رد  هاگره  هک  درمـشرب  یبویع 
: دومن زاربا  رتحیرص  روط  هب  ناتسلگنا  یتراجت  نویزیولت  اب  نمهب 1352  هبحاصم 9  رد 

، تسین نینچ  امازلا  دنشاب ؟ هتـشاد  دیراد  ناتـسلگنا  رد  امـش  هک  یـسارکومد  عون  نآ  دنراد  اضاقت  ناریا  مدرم  دیوگ  یم  یـسک  هچ 
مدرم .تسا  نآ  فلاخم  تهج  رد  تسرد  نایناریا  ام  تنس  اریز 

منک یم  روصت  نم  .دـننک  یم  ساسحا  هداوناخ  کی  ياضعا  دـننام  ار  دوخ  هک  دنتـسه  کـیدزن  رگیدـکی  هب  ردـق  نآ  ناریا  هاـش  و 
ناکدوک هک  دنتسه  لئاق  دوخ  هاش  يارب  ار  یمارتحا  نامه  ناریا  مدرم 

(3) .دنلئاق ناشدوخ  ردپ  يارب  یناریا  ياه  هداوناخ 

ناملآ پاچ  تیاـس ، يد  هماـن  هتفه  اـب  نیدرورف 1353  هبحاـصم 16  رد  .تفر  رتارف  مه  نـیا  زا  یبرغ  یـسارکومد  حـیبقت  رد  هاـش 
تسا و نازیرگ  یبیترت  مظن و  هنوگره  زا  هک  درک  فیـصوت  یگتخیـسگ  ماـجل  جرم و  جره و  اـب  ربارب  ار  یبرغ  یـسارکومد  یبرغ ،

لالحمـضا دـهاش  ناـهج  رود  نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  هک  دروـخ  فسأـت  ناـیبرغ  لاـح  هب  (4) و  دهد یم  جاور  ار  ینکــش  نوناـق 
: دوب دهاوخ  یبرغ  ياهیسارکومد 

.تسامرفمکح امش  هراق  رب  یعاضوا  هچ  هک  دینک  هظحالم  یبرغ  عون  یسارکومد  هرابرد  اما  و 
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.تسا يولهپ  اضردمحم  تنطلس  هرود  رد  ناریا  تیمکاح 
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يارب مه  عضو  نیا  .متـسه  برغ  یـسارکومد  لالحمـضا  دهاش  هک  مفـسأتم  یلیخ  .دـینک  هسیاقم  ام  عضو  اب  ار  ناتدوخ  عضو  امش 
دنوش یم  هتـشک  هک  یناـگراچیب  تیاـمح  زا  دـنک و  یم  کـمک  ناـیناج  هب  هشیمه  برغ  ارچ  .تسا  بساـنمان  اـم  يارب  مه  اـمش و 

زا اهامش  زا  یسک  هچ  دیامن ؟ یم  يراددوخ 

زاربا دنریم  یم  لسلسم  ياه  هلولگ  رابگر  ریز  رورت  ماگنه  هک  هانگ  یب  نارذگهر  اه و  هچب  راتشک 

.میریگ یم  مرج  باکترا  ماگنه  ار  اهنآ  همه  ام  میرادن  هجنکش  هب  جایتحا  ام  دنک ؟ یم  یتحاران 

(1) .دز یناور  هجنکش  كرام  ناوت  یم  تسا  لومعم  ایند  رد  هک  ییوجزاب  ياه  شور  مامت  يور  نآ  زا  رظنفرص 

یتآ ياهلاس  یط  ناهج  يربهر  حطس  رد  ناریا  شقن  زا  يد 1353 ، خروم 25  یناهج ، یعمج  طابترا  ياه  هناسر  اب  وگتفگ  رد  هاش 
نمهب رد 6   (2) .تسب دـهاوخ  راـک  هب  ار  دوخ  شـالت  تیاـهن  یناـهج  حلـص  يدرف و  يدازآ  هب  مارتـحا  يارب  هکنیا  درک و  تبحص 
نارحب هک  درک  یم  تحیصن  ار  یبرغ  ياهروشک  تخانش ، یمن  يزرم  دح و  شا  یـسایس  هشیدنا  شیاز  يارب  هاش  رگید  هک  ، 1353
تسکش هب  موکحم  دننکن  حیحصت  یتقو  ات  ار  نانآ  یسایس  شور  تسا و  نانآ  یـسایس  تالکـشم  زا  یـشان  اهنآ  ریگنماد  يداصتقا 
تروـص رد  هک  دوـب  فسأـتم  رایـسب  دـنک و  فیـصوت  اـنعم و  اـهنآ  يارب  ار  یـسارکومد  اـت  تسناد  ضرف  دوـخ  رب  درک و  یباـیزرا 

کمک اهنآ  اب  يدردمه  زاربا  زا  ریغ  يو  دوب ، دهاوخ  وا  حیاصن  هب  هجوت  مدع  هجیتن  هک  اهروشک  نآ  رد  یسایس  نارحب  شرتسگ 

سل همانزور  ریبدرـس  اب  هبحاصم  رد  یبرغ ، ياـهروشک  هب  باـطخ  هاـش  همانزردـنا  نیا  زا  ییاهـشخب  رد  .دـنکب  دـناوت  یمن  يرگید 
: میناوخ یم  اکیرمآ ، رتپمازگا  دلاره  سلجنآ 

هک تسا  اهنآ  یـسایس  عضو  هجیتن  هکلب  تسین ، تفن  تمیق  شیازفا  زا  یـشان  هدـش ، برغ  ياهروشک  ریگنماد  هک  يداـصتقا  نارحب 
ماجنا ار  دوخ  فئاظو  يرثؤم  وحن  هب  ناربهر  دهد  یمن  هزاجا 

.دنهد

جره یعون  يوس  هب  برغ  ياهروشک  زا  یضعب  رد  یسارکومد  هک  تسا  هدش  ثعاب  همه  طابـضنا ، مدع  يریگ ، ناسآ  تیلقا ، ذوفن 
مینیبب هراب  نیا  رد  تساـهنآ ، زا  یـضعب  هکلب  دنتـسین ، یبرغ  ياـهروشک  همه  مروظنم  دروم  نیا  رد  هتبلا  .دورب  شیپ  یـسایس  جرم  و 
نیناوق نیودت  هیهت و  ینعی  تیرثکا  تموکح  تسیچ ؟ تیرثکا  تموکح  .تیرثکا  تموکح  ینعی  یسارکومد  تسیچ ؟ یسارکومد 

ار دوخ  ناگدنیامن  دنور ، یم  يأر  قودنص  ياپ  هب  مدرم  یناملراپ  ماظن  کی  رد  .دبای  ماجنا  مدرم  تیرثکا  هلیـسو  هب  اهنآ  يارجا  و 
یم ارجا  نییعت و  تیرثکا  يأر  اب  نیناوق  اه و  تسایـس  هوـالع  هب  .دریگ  یم  لکـش  تلود  کـی  هلیـسو  نیا  هب  دـننک و  یم  باـختنا 

.دیمانب یسارکومد  ار  نآ  دیناوت  یمن  رگید  امش  دنیاین  رد  ارجا  دروم  هب  تیرثکا  يأر  اب  نیناوق  اه و  تسایس  نآ  رگا  .دوش 

تلود یتح  دیتسه  تیلقا  دادبتسا  ياراد  یسارکومد  ياج  هب  عقاو  رد  دینک  هدایپ  ار  تیرثکا  تموکح  تامیمصت  دیناوتن  امش  یتقو 
عضو و هب  هجوت  اب  عطاق  تیرثکا  کی  اب  ناتسلگنا  راک  هظفاحم 
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؟ دیراذگب یـسارکومد  ار  يزیچ  نینچ  مان  دیناوت  یم  هنوگچ  نیا  رب  انب  .دـنک  هرادا  ار  روشک  تسناوت  یمن  دراد  تیلقا  هک  یتیعقوم 
رد یـسارکومد  هک  یلاح  رد  دوش ، هتفریذپ  لماک  طابـضنا  اب  تیرثکا  هدارا  هک  دوش  یم  لمع  هلحرم  دراو  ینامز  طقف  یـسارکومد 

؟ ارچ .دنک  یم  ددرم  اپورا  هدنیآ  هب  تبـسن  ارم  رما  نیمه  هدـش و  یـسایس  جرم  جره و  هب  لیدـبت  ًالمع  یبرغ  ياهروشک  زا  یـضعب 
یپ رد  زین  ام  میتسه و  یهباشم  یگدنز  هفسلف  ياراد  ًالوصا  اهنآ  ام و  نوچ  .متسه  برغ  یسارکومد  ياقب  هب  دنمقالع  نم  ًالوا  اریز 

.میور یم  ندمت  عون  نامه 

تـشونرس ور  نیا  زا  .دنک  نیمأت  ار  اپورا  زاین  دروم  تفن  زا  يدایز  رادـقم  یعیبط و  زاگ  زا  دـصرد  هاجنپ  دـناوت  یم  نم  روشک  ایناث 
هک تسا  تهج  نیمه  هب  .تسا  اپورا  تشونرس  هب  هتسباو  نم  روشک 

ياپورا نآ  اه ؟ نامزاس  مادک  یلو  .تسا  رثؤم  نم  روشک  عضو  رد  نآ  ياه  نامزاس  یبرغ و  ياپورا  ندمت  ياقب  منک  یم  ساسحا 
نونکا هک  يزیچ  ای  میتخانش ، یم  ًالبق  ام  هک  کیتارکومد  یبرغ 

؟(1) تسا تیلقا  تموکح  هک  یلاح  رد  دوش ، یم  هدیمان  یسارکومد 

روشک هصرع  رد  لاعف  هتخاس  تموکح  بازحا  یلبق  مالعا  نودب  هاش  هک  لاس 1353  ياهزور  نیسپاو  رد  اه ، هاگدید  نیمه  هیاپرب 
هک دید  یم  زادرپ  هیرظن  کی  هاگیاج  رد  هنامهوتم  ار  دوخ  تخاس ، نآ  نیزگیاج  ار  ناریا  تلم  زیخاتـسر  ریگارف  بزح  لحنم و  ار 

، یبرغ کیتارکومد  ياهروشک  مدرم  ناربهر و  هب  دنک و  هیبشت  جرم  جره و  یگتخیـسگ و  ماجل  هب  ار  یبرغ  یـسارکومد  دـناوت  یم 
، ییاـیفارغج هدودـحم  هب  هک  ییاـج  اـت  رادـتقا ، رپ  قوذ و  شوخ  هاـشداپ  نیا  .تسا  ناـنآ  راـظتنا  رد  یخلت  تشونرـس  هک  دـهد  میب 

لیم دش ، یم  طوبرم  ناریا  یسایس 

ههد طـساوا  زا  لقادـح  وا  .دریگ  رارق  تیاـمح  دروم  يراذـگرثا  یتح  يوریپ و  يارب  ییوگلا  ناونع  هب  یبرغ  یـسارکومد  تشادـن 
دادعتسا دوصقم  هک  یناریا  غوبن  هک  دوب  هتفایرد  جیردت ، هب   1340

یـسارکومد هک  یماـگنه  دریذـپ و  یمن  ار  يرگید  روشک  چـیه  یبرغ و  تموکح  هویـش  زا  هناروکروک  دـیلقت  زگره  دوب ، وا  دوـخ 
، هتبلا هک  دسر  یمارف  يدیدج  رصع  هعیلط  دوش ، کیدزن  دوخ  لماکت  ییاهن  ياهزرم  هب  يو  رظن  دروم  یقیقح  تیطورـشم  یعقاو و 

تیلاعف نارود  لوط  رد  هاش ، ورنیا ، زا  .دوب  هدش  رولبتم  ناریا  تلم  زیخاتسر  ریگارف  دحاو و  بزح  سیسأت  رد 

درک و یم  داـقتنا  برغ  ناــهج  رد  دوـجوم  ياهیــسارکومد  زا  دروآ  یم  تـسد  هـب  یمنتغم  تـصرف  هاــگره  زین ، زیخاتــسر  بزح 
یم مدرم  یعامتجا  يدرف و  قوقح  هجوتم  ناهج ، یسایس  ماظن  رب  مکاح  ياهیـسارکومد  نیمه  هیحان  زا  وا  معز  هب  هک  ار  ییاهبیـسآ 

هب دیاب  یسارکومد ، يور  شیپ  ياهبیسآ  زا  ندنام  رود  تهج  هک  دیامن  هجوتم  ار  نایناهج  تشاد  یعس  درک و  یم  يروآدای  دش 

یگدنز رد  ار  نآ  شخب  یلاعت  لوصا  دنناد  یم  تحلصم  هاگره  دننک و  هجوت  ناریا  یسایس  ماظن 
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.7795 صص 7793 -  مهن ، دلج  نامه ، - . 1
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(1) .دندنبب راک  هب  دوخ  یعامتجا  یسایس و 

ياهماظن هب  تبـسن  یلو  دنریگب  هرهب  هتفای ، هعـسوت  ناهج  هعومجم  برغ و  یـسانشراک  شناد و  زا  تسیاب  یم  نایناریا  هاش ، دید  زا 
ینغ يدـح  هب  نایناریا  یگنهرف  يرکف و  یـسایس ، ماظن  دوب  دـقتعم  یتح  وا  .دـننامب  یقاب  انتعا  یب  نانآ  يرکف  یعامتجا و  یـسایس ،

ار برغ  رب  مکاح  یـسارکومد  يوسنارف ، نراو  هیویلوا  اـب  هبحاـصم  رد   (2) .دـشاب زین  ناهج  دالب  ریاس  ياریذـپ  دـناوت  یم  هک  تسا 
هک دروآ  لاثم  برغ  رب  مکاح  یسایس  ماظن  زا  ار  يدراوم  دومن و  فیصوت  آراکان  هنهک و 

نیا رد  یکیتارکوـمد  زیچ  چـیه   » وا هک  درک  حیرـصت  دـشاب و  کـیتارکومد  ماـظن  يرارقرب  ياـیوگ  تسناوـت  یمن  زگره  وا  معز  هب 
برغ رب  مکاح  ینونک  ماظن  اـب  ار  نآ  داـضت  هدرک و  فیرعت  ار  یـسارکومد  تساوخ  وا  زا  نراو  هک  یماـگنه   (3) .دنیب یمن  هیضق »

: تفگ درامشرب ،

قوقح هرابرد  یمومع  ياهنادـیم  رد  دـناوتب  یـسک  ره  هک  داد  یم  ینعم  نینچ  یـسارکومد »  » هملک میدرگزاب  ناینانوی  نامز  هب  رگا 
یتـح .مریذـپ  یم  ار  فـیرعت  نیا  نم  هک  تسا  یهیدـب  .دـنک  ثحب  دـنزب و  فرح  دوـش ، یم  طوـبرم  وا  هـب  هـک  هـچ  ره  یـساسا و 

یناهج گنج  رخاوا  دودح  ات  یسارکومد 

یطخت نارگید  قوقح  هب  یـسک  هاگره  تشاد و  دوجو  یـسدقم  لوصا  تشاد ، دوجو  ییاهلآ  هدیا  زونه  تشاد : ییانعم  کی  مود ،
یسارکومد زورما  اما  .تشاد  يدازآ  درک ، یمن  دیدهت  ار  نارگید  يدازآ  هک  یماگنه  ات  سک  ره  .داتسیا  یم  زاب  یتسیاب  درک ، یم 

دراد ار  ینعم  نیا  اهیضعب  يارب 

يدازآ هب  دـینکب  دـیهاوخ  یم  هک  يراـک  ره  امـش  رگا  هک  تسا  یهیدـب  ًـالماک  نیا  و  دـننکب » دـهاوخ  یم  ناـشلد  يراـک  ره   » هـک
شیپ اجنآ  ات  دارفا  اهتقو ، یضعب  یتح  .دیا  هدرک  زواجت  نارگید 

رکف نم  تشاذگ و  شدازآ  دیاب  تسا  هتـشک  ار  يرگید  هک  تسا  تسیرورت  نئاخ  کی  نیا  دنچ  ره  هک  دـنیوگ  یم  هک  دـنور  یم 
(4) .دشاب یسارکومد  نیا  هک  منک  یمن 

خـساپ دـنک ؟» یمن  تموکح  اهنآ  رب  یـسک  هک  تسا  نیا  برغ  ياهروشک  هعجاف   » دـیوگ یم  ارچ  دیـسرپ  وا  زا  نراو  هیویلوا  یتقو 
.دیـشاب یم  رود  رایـسب  نآ  زا  اـما  دـینز ، یم  فرح  یـسارکومد  زا  امـش  .دـنک  یمن  تموـکح  امـش  رب  یــسک  تـسا  تـسرد  : » داد

نوناق ینعی  هچ ؟ ینعی  یسارکومد 

رب اهتلود  .دوش  یمن  هتـشاذگ  مارتحا  تیرثکا  رظن  هب  اعقاو  اـج ]  ] نآ رد  دـیرب ...  یمن  راـک  هب  ار  نوناـق  نیا  ًـالوا  امـش  اـما  .تیرثکا 
(5)« .دننک نیمأت  ار  نیناوق  هب  مارتحا  هک  دنسرت  یم  لاح  نیا  اب  دنتسه و  یکتم  سلجم  تیرثکا 

راهظا یبرغ ، ياهیسارکومد  هدنیآ  هب  تبسن  رایسب  دیدرت  ینارگن و  اب  عقاوم ، یخرب  رد  هاش 
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تمالـس هب  ریگنابیرگ  ياهنارحب  زا  دنناوتب  رود  نادنچ  هن  يا  هدنیآ  رد  دـنا  هتفرگ  شیپ  رد  اهنآ  هک  يدـنور  اب  درک  یم  يراودـیما 
وا هک  کیژولوئدیا  ینابیتشپ  اب  صخالاب  هک  دوب  دهاوخ  ییاهروشک  دودعم  هرمز  رد  ناریا ، هک  تشادنپ  یم  نینچ  يو  دـنک ! روبع 

تشپ تلوهس  هب  ار  ندمتم  ناهج  يور  شیپ  ياهنارحب  تسا ؛ هدرک  هبرجت  زیخاتـسر  بزح  لکـش  رد  ار  نآ » هئارا  تأرج  اصخـش  »
هتفاین هعسوت  هدنام و  بقع  ياهروشک  يارب  نایم ، نیا  رد  رتشیب  هاش  فسأت  .دراذگب  رس 

هّللادسا اب  شا  یصوصخ  ياهوگتفگ  یط  زیخاتسر ، رـصع  رد  هاش   (1) .تشادن نانآ  تاجن  هب  يدیما  چـیه  وا  هک  دوب  یموس  ناهج 
نادرمتلود تفرگ و  هرخس  داب  هب  ار  یسارکومد  اهراب  ملع ،

يدـناگ مناخ  تشاد  راهظا  ملع  یتقو  هلمج ، زا  .دومن  فیـصوت  تسیـشرانآ  یهورگ  هبعلم  ار  کیتارکومد  ماظن  ياراد  ياهروشک 
شدوخ هک  هدیـسر  شتقو  .دنک  یم  يراک  بوخ  : » تفگ هاش  دنک ، لامعا  ناتـسودنه  ناملراپ  رد  ار  اهتیدودحم  یخرب  دراد  دصق 

(2)« .دنک صالخ  هرخسم  ياهیزاب  یسارکومد  نیا  زا  ار 

.دندناوخ یم  دبتـسم  ار  وا  تهج  یب  هک  تفرگ  هدرخ  نیدقتنم  رب  مه  زاب  خیرات ،» هب  خساپ   » باتک رد  بالقنا ، يزوریپ  زا  سپ  هاش 
یعامتجا گنهرف  هک  درب  یم  رس  هب  مهوت  نیا  رد  نانچمه  وا 

هک تسناد  یم  یسک  ره  زا  شیب  وا  تسین و  كرد  مهف و  لباق  نارگید  يارب  ناریا  مدرم  یسایس  - 

چیه دوب ، هعـسوت  یلـصا  طرـش  شیپ  وا  هدیقع  هب  هک  يداصتقا  یـسارکومد  هلحرم  ندرک  یط  نودب  یـسایس  یـسارکومد  هب  رذـگ 
هویـش نیرتهب  نیرت و  یعیبط  یهاشنهاش  ماـظن  تشاد  داـقتعا  زونه  مه  طوقـس  زا  سپ  هاـش   (3) .تشادـن ققحت  يارب  یناکما  هنوگ 

يرگید هار  دهد  یم  هئارا  نانآ  هب  ار  یعقاو  یسارکومد  هک  یهاشنهاش  ماظن  هب  یسأت  زج  نایناریا  اساسا  تسا و  ناریا  رد  تیمکاح 

وا رظنم  زا  دیمان  یم  یهاشنهاش  یسارکومد  ار  نآ  هاش  هک  تیمکاح  هویش  نیا  .دنرادن  شیپ  رد 

نینچ هراـب  نیا  رد  هاـش  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  .دزاـس  نومنهر  یلاـعت  هار  رد  ار  روـشک  تسناوـت  یم  هک  دوـب  ییاـهیگژیو  ياراد 
: تفگ

یم حوطـس ، همه  رد  دازآ  تاباختنا  ماـجنا  مدرم ، هب  یمومع  روما  تیریدـم  ضیوفت  زکرمت ، مدـع  لـصا  يارجا  تکراـشم ، ققحت 
.دشوپب لمع  هماج  هطورشم  تنطلس  بوچراچ  رد  تسیاب 

، عونتم ياـهگنهرف  تاـیقلخ و  بهاذـم ، اـهنابز ، اـب  فلتخم ، ماوقا  زا  یبـیکرت  ینعی  .تسه  هدوب و  یهاـشنهاش  کـی  هراوـمه  ناریا 
قیرط زا  ار  تلاسر  نیا  هک  مدیشوک  یم  نم  تسا و  هدوب  نایناریا  نایم  یگتسبمه  ققحت  یلم و  تدحو  نیمأت  هشیمه  هاشداپ  هفیظو 

یسارکومد کی  ییاپرب 
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.مهد ماجنا  یهاشنهاش 

یم تسا و  یعیـسو  تارایتخا  ياراد  هاشداپ  ناریا ، یـساسا  نوناق  قبط  .دـشاب  بجعت  بجوم  دـیابن  رگیدـکی  اب  هملک  ود  نیا  قیفلت 
.دنالوبقب هیرجم  هوق  هب  ار  دوخ  ياه  همانرب  اه و  هشیدنا  دناوت 

، ناریا یساسا  نوناق  قبط  .تسا  یساسا  نوناق  لوصا  هب  طورشم  تلم و  زا  یشان  تارایتخا  نیا  یلو 

.تموکح هن  دنکیم  تنطلس  هاشداپ 

لخاد رد  مـچرپ و  ریز  ناریا  تـلم  هدـنهد  لیکــشت  يازجا  هـمه  داـحتا  زا  دوـب  تراـبع  یهاـشنهاش  یــسارکومد  نـم ، هاگدـید  زا 
رد كرتشم  شالت  روظنم  هب  تاقبط  اههورگ و  مامت  داحتا  زا  دوب  ترابع  یهاشنهاش ، یـسارکومد  .ام  نیمزرـس  سدـقم  تادـحرس 

.نهیم یقرت  هار 

(1) .دمآ لمع  هب  ام  یلم  ياهفده  ققحت  ام و  تفرشیپ  زا  يریگولج  يارب  ششوک  همه  نیا  هک  درک  بجعت  دیابن  سپ 

یـسارکومد زا  داقتنا  رد  هاش  رظن  هک  دوب  یناسک  دودـعم  وزج  نویامه ، شویراد  زیخاتـسر ، بزح  تیلاعف  ییالط  نارود  ناـمه  رد 
ار نآ  درک و  فیـصوت  جرم  جره و  یعون  ار  برغ  یـسارکومد  هاش ، تارابع  زا  دـیلقت  اب  اقیقد ، يو  .درک  دـییأت  ار  برغ  رب  مکاـح 

نویامه هنایارگ  هیجوت  تاراهظا  نیا  زا  ییاهشخب  رد  .دنراد  ترارش  يارب  ناوارف  ناکما  ناراکهبت  نآ  رد  هک  دومن  یبایزرا  یماظن 
: تسا هدمآ  دیسر ، پاچ  هب  ناگدنیآ  همانزور  رد  يد 1355  رد 8  هک 

دناوت یم  هتـشذگ  نیا  زا  تسا و  رت  هتفای  نامزاس  هک  ارچ  .تسه  مه  رتکانرطخ  یتح  برغ ] ناهج  روظنم   ] اهراید نآ  رد  يراکهبت 
نیا ام  هناتخبشوخ  .دنک  یم  ادیپ  يزیرگ  هار  تسا  هتشاذگ  زاب  نوناق  هک  ییاه  هنخر  زا  ای  دهد و  رارق  نوناق  رتچ  ریز  ار  دوخ  بلغا 

تموکح ات  تسا  کیدزن  جرم  جره و  هب  رتشیب  دـنکفا  رطخ  هب  ار  عامتجا  ینمیا  هک  یـسارکومد  اریز  .میا  هتفریذـپن  ار  یـسارکومد 
بوچراچ رد  دازآ  راتفر  هکلب  یسارکومد  .دهد  ماجنا  تساوخ  شلد  يراک  ره  سک  ره  هک  تسین  نیا  یسارکومد  .مدرم  رب  مدرم 

(2) .تسا هدش  نییعت  ینوناق  ياه 

یبزح ود  ماظن  تیلاعف  نارود  نیسپاو 

نیلوا عقاو ، رد  .دوب  هدـنامن  یقاب  يرثا  نویلم  مدرم و  بزح  ود  زا  رگید  لاس 1342  رخاوا  ات  لاس 1339  ینایاپ  ياههام  هلصاف  رد 
نایاپ ًالمع  رویرهـش 1339  رد  متـسیب  هرود  یلم  ياروش  سلجم  یناتـسبات  ماجرفدب  تاباختنا  نایاپ  زا  سپ  یتموکح  بزحت  هلحرم 

رد طقف  دوب و  هتفای 

تیاده یسارکومد  هدنهد  شیامن  بازحا  تیلاعف  تامدقم  رگید  راب  هک  دوب  لاس 1342  رخاوا 
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هب ههد 1330  رد  هک  مدرم  بزح  .تفاـی  هـمادا  لاس 1353  ياهزور  نیـسپاو  ات  یـسایس  يزاب  نیا  دیدرگ و  مهارف  تیمکاح  هدـش 
تیمهارپ شقن  نیا  دناوتب  ات  دوب  شرگیرای  تخب  هزادـنا  نآ  درک ، یم  تیلاعف  نویلم  تیرثکا  یتلود و  بزح  اب  تیلقا  بزح  ناونع 

ههد 1340 مامت  رد  ار  دوخ 

زا سپ  بزح  نیا  .دوبن  نویلم  بزح  رگید  یتلود  تیرثکا و  هشیمه  بزح  راب ، نیا  اما  .دـنک  افیا  مه  ههد 1350  تسخن  ياهلاس  و 
تیرثکا یتلود و  بزح  شقن  دیدج  یبزح  نآ  ياج  هب  دـشن و  ءایحا  رگید  لاس 1339  ینایاپ  ياههام  رد  شا  یجیردت  لالحمضا 

نیا .تفرگ  هدهع  رب  ار 

، دوب هتفای  نامزاس  یحارط و  يولهپ  اضردـمحم  تنطلـس  دـیدج  ههرب  یعامتجا  یـسایس و  ياهزاین  ندروآرب  يارب  اـیوگ  هک  بزح 
.درک زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  نیون  ناریا  بزح  ناونع  تحت 

يریزو تسخن  یناـیاپ  ياـههام  رد  ناـنز  گرزب  نادرم و  گرزب  هرگنک  يرازگرب  ناـیرج  رد  اـبیرقت  نیون  ناریا  بزح  تیدوجوم 
تسیب هرود  ناگدنیامن  .دش  مالعا  لاس 1342  رد  ملع  هّللادسا 

دیدج بزح  نیا  تیوضع  هب  زین  نانآ  تیرثکا  و  دندوب ، هدـش  نیچ  تسد  هرگنک  نیمه  ياضعا  طسوت  یلم  ياروش  سلجم  مکی  و 
ياضعا .درک  یم  تیلاـعف  لاـس 1339  زا  یقرتم  نوناـک  ناونع  تحت  هک  دـش  یلکـشت  ثراو  نیون  ناریا  بزح  .دـندمآ  رد  یتلود 

اتدمع هک  یقرتم  نوناک  یلصا 

زین کـیتارکوروب و  ياهــشور  زا  روـشک  هعــسوت  نارمع و  رد  هـک  دـندوب  دـنمقالع  دـندوب ، هدرک  لیــصحت  یبرغ  ياـهروشک  رد 
لفاحم اب  رهاظلا  یلع  دوب و  ناوخمه  دیفـس  بالقنا  فادـها  اب  يدایز  هزادـنا  ات  مه  نانآ  راکفا  .دـننک  يرادرب  هرهب  کـیتارکونکت 

دنتشاد و طابترا  اکیرمآ  رادفرط 

، دـندنارورپ یم  رـس  رد  يولهپ  میژر  ظفح  بوچراـچ  رد  روشک  نارمع  هعـسوت و  تهج  هک  ییاـه  هدـیا  هب  تبـسن  ار  ناـیئاکیرمآ 
روشک هعسوت  تاحالـصا و  ییاکیرمآ  رکفت  هدنیامن  ههد 1340  رد  هک  دـندوب  یناسک  ماگـشیپ  تهج ، نیا  زا  .دـندوب  هدرک  هارمه 

زا دندوب  راودیما  اه ) یسیلگنا  سپس  اه و  ییاکیرمآ  لوا  هجرد  رد   ) نآ یجراخ  نایماح  مه  يولهپ و  میژر  مه  .دندش  یم  هتخانش 

نمض دننزب و  یلپ  تیمکاح  اب  روشک  ور  هنایم  طسوتم و  هقبط  نایم  بلط  حالصا  هورگ  نیا  قیرط 

نوناک هک  دوب  يا  هشیدنا  نینچ  اب  .دنهد  شیازفا  ار  نآ  نانیمطا  بیرض  میژر ، تیعقوم  میکحت 

دندوب راودیما  نانآ  .تفرگ  رارق  اه  ییاکیرمآ  صوصخ ، هب  تیمکاح و  هجوت  دروم  تعرس  هب  يریگ  لکـش  لیاوا  نامه  زا  یقرتم 
هب طوبرم  تاحالـصا  دیفـس و  بالقنا  فادها  هب  لین  هار  یلم ، ياروش  سلجم  زین  تلود و  مره  سأر  رد  هورگ  نیا  یبای  تردـق  اب 

، هک يروط  هب  .دندیدرونرد  ار  یقرت  ناکلپ  تعرس  هب  هورگ  نیا  ياضعا  لاح  ره  رد  .دوش  لابند  يرتشیب  تیدج  اب  نآ 

ياج نیون  ناریا  سیـسأتلادیدج  بزح  سأر  رد  شا  یجراـخ  ناـیماح  میژر و  میقتـسم  تیاـمح  اـب  هکنآ  زا  دـعب  یهاـتوک  تدـم 
یقرتم نوناک  لکریبد  راذگ و  هیاپ  روصنم  یلعنسح  دنتفرگ ،
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بزح لکریبد  ماقم  مئاق  هاـگیاج  رد  مه  ادـیوه  ساـبع  ریما  .دیـسر  نیون  ناریا  بزح  یلکریبد  هب  ناـمزمه  (1) و  دش ریزو  تسخن 
هب ار  دوخ  ياج  دعب  یهاتوک  تدم  تفای و  رارقتسا  نیون  ناریا 

دودح ادـیوه  يریزو  تسخن  هرود  رد  دوب و  یقرتم  نوناک  ناراذـگناینب  زا  دوخ  هک  یلالک  رهچونم  رتکد  .داد  یناورـسخ  هّللاءاطع 
زا نیون  ناریا  بزح  شیاز  سپـس  اضعا و  یقرتم ، نوناک  سیـسأت  دـنور  تشاد  هدـهعرب  ار  نیون  ناریا  بزح  یلکریبد  یلاس  شش 

: دهد یم  حرش  نینچ  دش ، رجنم  روصنم  یلعنسح  يریزو  تسخن  هب  هک  ار  نآ  تالیکشت  نورد 

دش لصاح  عالطا  هک  میتشاد  یسایس  همین  تاسلج  ناتـسود  زا  يدادعت  اب  لاس 1338  زا  .دش  سیسأت  یقرتم  نوناک  لاس 1339  رد 
رد هک  دیامن  سیسأت  ار  یقرتم  نوناک  دراد  رظن  رد  روصنم 

.دش لیکشت  رفن  روضح 30  اب  روصنم  لزنم  رد  ییامهدرگ  نیلوا  .میدومن  تکرش  نآ  يراذگ  هیاپ 

ات یقرتم  نوناک  ناراذگ  هیاپ  .متخانش  هدرک  لیصحت  دارفا  رادفرط  بدؤم و  يدرم  ار  وا  .دوب  راک  ترازو  زا  روصنم  اب  نم  ییانـشآ 
زا .رهم  گنهرف  ینورزاک و  يراصنا ، رباج  یپ ، کین  ادـیوه ، تفن : تکرـش  زا  دـندوب : ترابع  دـهد  یم  هزاجا  ما  هظفاح  هک  اجنآ 

.ریشناوج هّللادبع  يوخا ، تاداس  يروجکایک ، یتشآ ، نسحم  يدمتعم ، هّللا  لضف  ینیعم ، مساق  يرون ، هجاوخ  نسحم  راک : ترازو 
اضر هدوتس ، هّللا  حتف  یتشر ، یلعدمحم  يریزودمتعم ، نودیرف  همانرب : نامزاس  زا 

تاضق و زا  .ءالع  ریم  رتکد  یلقهاش و  رتکد  ناکشزپ : زا  .نامرهق  داهرف  روصنم ، داوج  ارآ ، مزر 

دیمح يردص ، ماوق  ینارهت ، تاداس  دنرپ ، نایجاح ، نامداش ، ءایض  هناگی ، رصان  اههورگ : ریاس 

امرفنامرف و ناردارب  ادیوه ، ناردارب  يدهاز ، نسح  کلرس ، ردص ، داوج  یلماع ، رقاب  امنهر ،

.رگید يا  هدع 

رتکد يرون و  هجاوخ  نسحم  هدوتس ، هّللا  حتف  ادیوه ، سابع  ریما  روصنم ، یلعنسح   ) دندوب رفن  جنپ  یقرتم  نوناک  هریدم  تئیه  نیلوا 
(. یلقهاش

مشاب و هتـشاد  ار  نوناک  يریبد  ناونع  هک  درک  شهاوخ  نم  زا  روصنم  یلو  مدوب  هدش  باختنا  هدنب  راک  ترازو  نانکراک  فرط  زا 
، یتیاده يداه  ادعب  .ددرگ  هریدم  تأیه  وضع  يرون  هجاوخ 

نوناک يریبد  هب  یپ  کین  اضرمالغ  میدـش و  هفاضا  هریدـم  تئیه  هب  هدـنب  یتشر و  یلعدـمحم  هناگی ، رـصان  یلماع ، رقاـب  کـلرس ،
.دیدرگ باختنا 

لیکـشت زا  سپ  .تشاد  ینارنخـس  ثحب و  هسلج  ود  یهام  دوب و  هدرک  هراـجا  رهـشناریا  ناـبایخ  رد  یکچوک  لـحم  یقرتم  نوناـک 
نارگراـک و ناگدـنیامن  یقرتـم و  نوناـک  ياـضعا  سلجم و  ناگدـنیامن  تیرثـکا  زا  نیون  ناریا  بزح  مکی  تسیب و  هرود  سلجم 
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اب مه  رفن  راهچ  هک  دندوب  یقرتم  نوناک  رفن  نامه 11  بزح  ییارجا  تئیه  نیلوا  .دیدرگ  لیکشت  اههورگ  ریاس  نازرواشک و 

.رولاس سابع  يدهاز و  نسح  ناینیعم ، هّللا  ترصن  یناورسخ ، ءاطع  زا : دنترابع  هک  دندش  هفاضا  نانآ  هب  هاشداپ  رظن 
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دلج راتـساریو ، تسویپ  ناریا  رـصاعم  خیرات  زا  ییاهراتـسج  يولهپ : تنطلـس  طوقـس  روهظ و  نیـسح ؛ تسودرف ، هب : دـیرگنب  - . 1
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، یناشورپ یعیمـس ، بیدا  يریزو ، دـمتعم  ینورزاـک ، ینیعم ، مساـق  زا : دـنترابع  هک  دـیدرگ  هدوزفا  ناـنآ  هب  مه  يا  هدـع  نینچمه 
.مرادن رطاخ  هب  هک  ار  يرگید  دارفا  و  رگراک )  ) یبئاص نامداش ،

.تفرگ ار  وا  ياج  یناورـسخ  داد و  افعتـسا  ادـیوه  دوز  یلیخ  هک  ماقم  مئاق  ادـیوه  دـش و  روصنم  یلعنـسح  بزح  لـک  ریبد  نیلوا 
.تسا هدوب  روتسد  قبط  روصنم و  لیم  فالخرب  راک  نیا  هک  دش  مولعم 

ياهراک دنتشاد  يرادا  راک  رفن  ود  نآ  نوچ  هک  یلالک ) يدهاز ، رولاس ، : ) تشاد نواعم  هس  بزح 

عورش ار  دوخ  راک  ینامتخاس  رد  راهب  يارعشلا  کلم  نابایخ  رد  مداد و  یم  ماجنا  هدنب  ار  بزح 

(1) .تشاد هدهعرب  ار  نیون  ناریا  بزح  یلکریبد  دوب  هدنز  ات  روصنم  .میدرک 

تدم 6 هب  یلالک  رهچونم  رتکد  وا  زا  سپ  .دوب  نیون  ناریا  بزح  لکریبد  یناورسخ  هّللاءاطع  یتدم  روصنم ، یلعنسح  رورت  زا  سپ 
ینایاپ ياهلاس  یط  .تفرگ  هدهع  رب  ار  تمس  نیا  لاس 

يوس زا  یهجوت  لـباق  غلاـبم  تسا  یکاـح  هدـنام  ياـج  رب  تاـشرازگ  .دوب  بزح  لـکریبد  ادـیوه  دوخ  نیون ، ناریا  بزح  تیلاـعف 
لوا هجرد  ناربهر  هژیو ، هب  هتفای و  صاـصتخا  مدرم  تیلقا  بزح  نیون و  ناریا  یتلود  بزح  تیلاـعف  هرادا و  تهج  راـبرد  تلود و 

لباق یلام  يایازم  زا  بزح  ود 

(2) .دندوب رادروخرب  یهجوت 

ياهدومنهر بزح  ود  ره  فیاظو  درکلمع و  یـشم ، طخ  هرابرد  اهراب  مدرم ، نیون و  ناریا  بزح  ود  تیلاـعف  نارود  لوط  رد  هاـش 
هـسیئر تأیه  ییارجا و  تأیه  اب  یتاقالم  یط  نیون  ناریا  بزح  سیـسأت  ياههام  نیتسخن  رد  .درک  یم  غالبا  نآ  ناربهر  هب  ار  مزـال 
صخش هک  یصاخ  هجوت  دیفـس و  بالقنا  ياهحرط  تیمها  هب  هراشا  نمـض  دادرخ 1342  خـیرات 10  هب  بزح  نیا  يزکرم  ياروش 
يارجا رد  دناوتب  مجسنم  دنمتردق و  یتالیکشت  تسا  هدوب  دنموزرآ  هراومه  دومن  هفاضا  تشاد ، لوصا  نیا  قیقد  يارجا  تهج  يو 

نینچ لعفلاب  هوقلاب و  تاناکما  مامت  هک  نیون  ناریا  سیسأتلادیدج  بزح  تسا  راودیما  کنیا  دهد و  يرای  ار  وا  صخش  مهم  نیا 

هعسوت دیفس و  بالقنا  لوصا  يارجا  رد  دناوتب  دراد  رایتخا  رد  ار  يا  هدرتسگ  عیسو و  تالیکشت 

لوصا ییارجا  تیرومأم  هاش ، نانخس  نیا  اب  عقاو ، رد  .دباتشب  وا  يرای  هب  روشک  هبناج  همه 

: درپس نیون  ناریا  بزح  نارازگراک  هب  ار  دیفس  بالقنا 

ار اهنآ  تیریدم  نارکفنشور و  یملع  يورین  متـسناوت  نم   ]... [ .تسا ناریا  خیرات  رد  بالقنا  نیرت  عطاق  نیرت و  لیـصا  بالقنا  نیا 
زیهجت تکلمم  تفرشیپ  هار  رد  تلم  هقالخ  تردق  اب  مأوت 
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، نیـشیپ دـمحم ؛ نایرتخا ، هب : دـیرگنب  زین  و  . 511 صـص 510 -  مهدزاود ، دـلج  يولهپ ، رـصع  رد  ناریا  یفطـصم ؛ یتوـملا ، - . 1
صص مود ، دلج  يولهپ ؛ رصع  لاجر  كاواس  دانسا  تیاور  هب  يدهاز  ریشدرا  یخیرات ؛ دانسا  یسررب  زکرم  و : 171 ؛ صص 169 - 

.280 صص 278 -  نیشیپ ، دومحم ،؛ یباجنس ، یتبرت  124 و  - 123
ص 121 و ص 152. نیشیپ ، رغصا ؛ باهش ، یمراص  هب : دیرگنب  هنومن  يارب  - . 2
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رد مدقشیپ  هک  نیون  ناریا  بزح  دیدج  یسایس  تالیکشت  هصاخ  تسا ، هدش  دازآ  تاقبط  هیلک  هدهع  رب  ریطخ  تیلوئسم  نیا  .منک 
یگرزب تیلوئسم  هچ  دینادب  سپ  .تسا  هدیدرگ  اهفده  نیا  يارجا 

.دیا هتفرگ  هدهع  رب  ار 

زرواـشک رگراـک و  هقبط  رب  یکتم  هک  نیون  ناریا  بزح  عیـسو  تالیکـشت  دـیدرت  نودـب  مراد و  هدـهعرب  ار  ناریا  تلم  يربهر  نم 
یلاع ياهفده  ماجنا  هار  رد  نارکفنشور  تیریدم  يورین  تسا و 

هنهک هدوسرف و  هیور  دیاب  خیرات  نیا  زا  .دشاب  یم  نم  دییأت  هقالع و  دروم  تسا  هدش  جیسب  نآ 

لاح هافر  يارب  نم  صخـش  تیامح  تلم و  میظع  يورین  تردـق و  نیا  زا  مه  راـنک  رد  بزح  تلود و  .تشاذـگ  راـنک  ار  هتـشذگ 
جیردت هب  دیاب  روشک  يرادا  عضو  .دیامنب  ار  هدافتسا  رثکادح  دیاب  مدرم 

هتـشاد رب  رد  تکلمم  یـسایس  تالیکـشت  يارب  یتباـث  راد و  هنماد  حیحـص و  جـیاتن  دـناوتب  اـت  دوش  بـالقنا  ياـه  فدـه  اـب  قبطنم 
(1) .دشاب

راکفا و خوسر  تهج  ات  تساوخ  نآ  ناربهر  زا  دـناوخ و  دیفـس  بالقنا  رادـساپ  ار  نیون  ناریا  بزح  هاش  نیدرورف 1344 ، رد 31 
جیردـت هب  نیون  ناریا  بزح  هک  یلاح  رد   (2) .دننکن راذگورف  یششوک  چیه  زا  روشک  طاقن  یـصقا  رد  دیفـس  بالقنا  ياه  هشیدنا 

ياـهنامزاس ناـیم  رد  صوصخ  هب  کـیدزن  رود و  ياهرهـش  اـه و  ناتـسا  رد  ار  دوـخ  یعرف  ياـهنامزاس  تالیکـشت و  ياـه  هخاـش 
بزح دناسر ، ماجنا  هب  تقد  تیاهن  اب  ار  دیفـس  بالقنا  ياهدرواتـسد  زا  يرادـساپ  ات  داد  یم  شرتسگ  هریغ ، یعامتجا و  یگراک ،

یم بـالقنا  رادـساپ  بزح  تیوقت  رد  هفقو  نودـب  زین  هاـش  .دـنز  اـپ  تسد و  تیلقا ، ماـقم  رد  طـقف  تشاد  تیرومأـم  مدرم ، تیلقا 
هجوت دیشوک و 

ههد تسخن  ياهلاس  یط  هک  ییاج  ات  .ددرگ  فیعـضت  تیلقا  بزح  ربارب  رد  نآ  تیعقوم  ادابم  ات  تشاد  یم  لوذـبم  نادـب  یـصاخ 
حطس زا  دناوت  یمن  مدرم  تیلقا  بزح  تسا و  روشک  روما  هدننک  هرادا  بزح  اهنت  ًالمع ، نیون ، ناریا  بزح  تفریذپ  مک  مک   1350
ناریا بزح  تلود و  زا  مدرم  بزح  تاداقتنا  یـضعب  هک  دوب  رابدرب  يا  هزادنا  هب  هاش  زونه  .دور  رتارف  دقتنم  ارهاظ  تالیکـشت  کی 

، لاح ره  رد   (3) «. ددرگ فرطرب  تامهافتءوس   » وا معز  هب  ات  درگنب  ضامغا  اب  ار  نیون 

نیا قیرط  زا  ار  دوخ  ياه  هدیا  درک و  یم  يرادـفرط  تسخن  بزح  زا  مدرم ، بزح  نیون و  ناریا  بزح  تیلاعف  نارود  مامت  رد  هاش 
(4) .دید یم  ندش  هدایپ  لباق  نآ  تالیکشت  بزح و 

تاـماقم .دروآ  تسد  هب  روشک  يداـصتقا  یعاـمتجا و  یـسایس ، روما  رد  یهجوت  لـباق  ذوفن  نیون  ناریا  بزح  هاـش ، ياـهتیامح  اـب 
نآ تیوضع  هب  روشک  فلتخم  ياهشخب  رد  ذوفن  ياراد 
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رد بزح  نیا  يراذگرثا  هنماد  هکنآ  اب  .دندوزفا  دوخ  ذوفن  تردـق و  هطیح  رب  مه  زاب  بزح  تازایتما  زا  يریگ  هرهب  اب  دـندمآرد و 
نیا قیرط  زا  هک  هاش  هژیو  هب  نآ و  ناربهر  راظتنا  فالخرب  اما  تفای ، يریگمشچ  شرتسگ  يداصتقا  یـسایس و  فلتخم  ياه  هصرع 

تبغر مدع  لیلد  هب  روبزم  فده  دـنناشکب ، یعامتجا  یـسایس و  تکراشم  هب  ار  مدرم  زا  يا  هدرتسگ  راشقا  دنتـشاد  رظن  رد  بزح ،
تـسد ناربهر و  ررکم  ياـهییوجدوس  یبلط و  تردـق  ياـه  هزیگنا  رتـشیب  ندـش  راکـشآ  اـب  دـیدرگ و  وربور  تسکـش  اـب  یمومع 
ياراد هک  يذوفن  بحاص  دارفا  هدرتسگ  ذوفن  هژیو  هب   (1) .دش نوزفازور  بزح  زا  یمومع  دامتعا  بلس  نآ ، لوا  هجرد  ناراکردنا 

(2) .تخاس دراو  یمومع  راکفا  نایم  رد  بزح  نیا  هاگیاج  تیثیح و  رب  يدـیدش  هبرـض  دـندوب ، یبلط  تصرف  ییوجدوس و  لاصخ 
ات روشک ، نازودـنا  تورث  تردـق و  مره  سأر  رد  هکلب  مدرم ، فلتخم  راشقا  نایم  رد  هن  نیون  ناریا  بزح  دـنمتردق  هاگیاپ  هرابرد 

: تسا هدمآ  نینچ  اکیرمآ  ترافس  لیروآ 1975 ،  11 نیدرورف 1354 / خروم 22  شرازگ  رد  لاس 1353  ینایاپ  ياهزور 

لاح نیا  اـب  .ددرگ  رادروخرب  یتعـسو  ناـنچ  زا  تسناوت  یمن  دوبن و  یبرغ  موهفم  هب  عیـسو  یـسایس  بزح  کـی  نیون  ناریا  بزح 
ینوناقریغ بزح  ءانثتسا  هب  هک  دوب  هدرتسگ  نامزاس  یعون 

لماـع بزح  نیا  یلو  دنتـسویپ ، یم  نآ  هب  هیلاـع  جرادـم  یط  يارب  ًـالوصا  نآ  ءاـضعا  .تسا  هتـشادن  دوجو  ناریا  رد  زگره  هدوـت ،
اب هک  شا  يرسارس  نامزاس  اب  نیون  ناریا  بزح  .دوب  زین  ادیوه  ریزو  تسخن  صوصخلا  یلع  دوخ ، ناربهر  تردق  ذوفن و  شرتسگ 
رد تیقفوم  تینما و  نامزاس  اب  هنامیمص  هطبار  يراجت ، گرزب  زکارم  اب  سامت  هجیتن  رد  دوب ، هدش  طبترم  یلحم  تردق  ياه  تفاب 

هنیمز رد  بزح  نیا  .دوب  هدروآ  مهارف  دوخ  يارب  ار  بیجع  یتردـق  دوخ ، ءاضعا  طـسوت  یتلود  مهم  ياـه  تیعقوم  ماـمت  ندرک  رپ 
لمع مدرم  هاش و  بالقنا  رادساپ »  » ناونع هب  دوب و  هدیسر  تردق  هب  هک  یلاس  هد  تدم  یط  نکیل  تشادن  يذوفن  یجراخ  تسایس 

ءارجا اب  هدرک ،

.دهدب تیوه  دیفس  بالقنا  هب  تسا  هتسناوت  دوخ  عیسو  فادها 

لاس هد  تدـم  رد  وا  نوچ  دنتـسه ، ادـیوه  نوهرم  ار  دوخ  تیعقوم  دـنراد  رارق  یبزح  تفاب  یلاع  ياـه  تمـس  رد  هک  يدارفا  رثکا 
هرگنک رد  نیون  ناریا  بزح  لکریبد  ناونع  هب  .تسا  هداهن  انب  بزح  نورد  رد  ار  یمیظع  رایـسب  تردـق  هاگیاپ  شا  يریزو  تسخن 

هیوناژ 1975 خروم  یبزح 

ار ینارمع  ياه  هژورپ  تخادرپ و  بزح  شیامن  هب  اه  ناتـسا  هب  رفـس  رد  وا  .دروآرد  داهن  کـی  تروص  هب  ار  دوخ  تردـق  هاـگیاپ 
یم .درک  یم  تفاـیرد  ار  مدرم  ضیارع  میدـق  ناـهاش  دـننام  هدومن و  نیمأـت  ار  رگید  ياـه  هژورپ  راـبتعا  هداد و  رارق  دـیکأت  دروـم 

زین وا  هک  تسا  دقتعم  ادیوه  دنیوگ 

ات هتخاس  دودحم  نانچ  نآ  ار  دوخ  تردـق  هدروآ و  تسد  هب  يرایـسب  یـسایس  تیقفوم  تمدـخ  هجیتن  رد  هک  تسا  ارگعقاو  يدرف 
(3) .درواین مهارف  ار  هاش  یتیاضران  تابجوم 
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نیون ناریا  بزح  دـش  رازگرب  ، 1353 ياهلاس 1342 -  یط  هکنآ  ریاظن  اتـسور و  رهـش و  ياهنمجنا  نیـسلجم ، تاـباختنا  ماـمت  رد 
هب تبـسن  هک  رابرد  ریزو  ملع ، هّللادـسا   (1) .درک یم  دوخ  نآ  زا  ار  یباـختنا  حالطـصا  هب  ناگدـنیامن  ارآ و  قلطم  تیرثـکا  هراومه 

، نیون ناریا  بزح  تیلاعف  نارود  مامت  رد  درک ، یم  تفلاخم  تدـش  هب  نیون  ناریا  بزح  اـب  داد و  یم  ناـشن  یتاپمـس  مدرم  بزح 
هّللادسا .دریذپ  یمن  ار  يدیق  چیه  دوخ  تردق  ظفح  تهج  هک  دنک  یم  مهتم  ار  بزح  نیا 

، روشک روما  رب  هرطیـس  رد  نیون  ناریا  بزح  یلوصاریغ  ياهـشور  هک  تسا  نآ  نارگن  هراوـمه  هژیو  هب  دوـخ  ياـه  هتـشون  رد  ملع 
: تسا هدمآ  نینچ  وا  رذآ 1348  یصوصخ 19  ياهتشاددای  رد  .دزاس  هجاوم  طوقس  رطخ  اب  ار  يولهپ  میژر  اتیاهن 

دنب ياپ  يزیچ  هب  هنافسأتم  هک  دمآ  شیپ  اه  لئوتکلتنا  تبحص  مدرک  ضرع  ار  يراج  ياهراک  هک  نیا  نمض  .مدش  بایفرـش  حبص 
ناش نع  هتفر و  ناـش  لـئوتکلت  اـهنیا  دـیوگ  یم  دنـسانش  یم  بوخ  هاـشنهاش  هک  يزیورپ  لوسر  نم  تسود  مدرک  ضرع  .دنتـسین 

دندیدنخ یلیخ  هاشنهاش  تسا ! هدنام 

شومارف مه  ار  نامدق  مه  ناتسود و  همه  دنسر  یم  یماقم  هب  مادک  ره  هک  تسا  بیجع  دندومرف  و 

یمن دندومرف  دعب  .دنربب  شیپ  زا  یتینما  ياههاگتـسد  ًالثم  ییوگروز و  هلیـسو  ار  ناشیاهراک  مامت  دـنراد  لیم  چـیه ، هک  دـننک  یم 
تیبرت ار  اهنآ  ناوت  یم  روطچ  دش و  دنهاوخ  تیبرت  یک  مدرم  نیا  مناد 

هار رد  مدق  نیلوا  اریز  میتسین ، مه  نآ  هار  رد  هنافسأتم  مدرک  ضرع  مدرک و  تراسج  نم  .درک 

مدق نیلوا  نیا  هک  نیا  تهج  رد  ام  تسا و  مدرم  رگید  قوقح  هب  نتشاذگ  مارتحا  یعامتجا  تیبرت 

رما نیا  هجوتم  دیاب  لوا  هجرد  رد  همکاح  تأیه  مدرک  ضرع  روطچ ؟ دندومرف  .میتسین  میرادرب  ار 

فیلکت تسا ، يداقتنا  هنوگره  زا  نوصم  ترـضحیلعا  تردق  هیاس  ریز  رد  هک  همکاح  تأیه  .دـننکب  تداع  مدرم  مک  مک  ات  دـشاب 
نیب مه  ار  روشک  دـنا و  هتفر  بزح  نآ  هب  رگید  يا  هدـع  بزح و  نیا  هب  مدرم  زا  يا  هدـع  .تسا  مولعم  هک  مه  نیـسلجم  بازحا و 

يالکو دنا ، هدرک  میسقت  ناشدوخ 

رادـنامرف و دـنراد ؟ ینعم  هچ  مدرم  رگید  .دـننکب  یلام  هیاـخ  ار  بزح  نیلوئـسم  دـیاب  مدرم  ءارآ  رکف  ياـج  هب  دـنناد  یم  مه  اـهنآ 
عون کـی  مدرم  نیب  هک  تسا  نیا  مدرم ؟ ءارآ  اـب  دـنراد  راـک  هچ  .دـننک  یم  ارجا  ار  بزح  روتـسد  دنتـسه  یبزح  هک  مه  رادناتـسا 
مدرم تفرـشیپ  يارب  هک  مرادـن  راـک  نم  .دوـش  یم  رتـشیب  زور  هب  زور  تسا و  هدـمآ  دوـجو  هب  ییاـنتعا ] یب  ( ] Indifference)

هیور نیا  اعقاو  روشک 

اعقاو تاباختنا  دیئامرف  یمن  هزاجا  ارچ  تسا  شدوخ  کطلغ  يور  اهراک  هک  الاح  یلو  دوب ، مزال 

.دشاب دازآ  اه  يرادرهش  تاباختنا  .بزح  نآ  ای  بزح  نیا  ردپ  روگ  .دشاب  مدرم  ءارآ  رب  یکتم 
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همدـص تکلمم  ساسا  هب  دـنناوتب  اعقاو  اهنیا  هک  دوهیلا  برـش  هرود  نآ  .دوشب  ماجنا  دازآ  ...یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا  تاباختنا 
دای یتلود  ياههاگتسد   ] لقاال تفر  نیب  زا  امش  هیاس  ریز  هک  دننزب 

يور زا  کلامملا  بیدا  اقباس  هک  تسا  نانچ  الاح  الاو  .دـنوشب  ادـیپ  هعماـج  رد  مک  مک  دـنراد  قح  مه  نارگید  هک  دـنریگ ...] یم 
: تسا نیا  یناریا  قالخا  تسا ، هتفگ  یگتخوس  لد  لامک 
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هاوخدب ملاظ و  هچ  ره  نیکسم  زجاع و 

نیکسم زجاع و  هچ  ره  هاوخدب  ملاظ و 

، تسا تسرد  مدرک  ضرع  دزیر ، یم  مه  هب  زیچ  همه  دوـشن ، تبقارم  رگا  دـندومرف  دـنداد و  شوـگ  نم  ضیارع  هـب  تـقد  اـب  هاـش 
رمع هاش  هب  ادـخ  .دریگب  هیام  هیاپ و  دـیاب  تسامـش  قیمع  ینطاـب و  هقـالع  هک  ناـنچ  مه  تکلمم  هرخـالاب  یلو  دوشب  دـیاب  تبقارم 

همادا مه  زاب  نم  دندومرف  قیدصت  .دهدب 

رد مدرم  همه  عفانم  اریز  دنراد ، لوبق  ار  امـش  مه  مدرم  نیرت  هاوخدب  دنراد ، لوبق  مدرم  همه  الاح  ار  هاشنهاش  مدرک ، ضرع  مداد و 
رثکادح تیعقوم  نیا  زا  دیاب  .تسا  هاشنهاش  صخش  یتمالس  اقب و 

: يدعس لوق  هب  هنرگو  دننادب  کیرش  میهس و  زیچ  همه  رد  ار  ناشدوخ  مه  مدرم  هک  درک  ار  هدافتسا 

قلخ مارآ  منیب  یم  وت  دهع  رد 

قلخ ماجنارس  منادن  وت  زا  سپ 

(1) .لد رد  مرجال  دنیشن  دیآ  نورب  لد  زک  نخس  .دوب  هقباس  یب  ًالماک  هک  دندومرف  هجوت  نم  ضیارع  هب  یلیخ  یلیخ  هاشنهاش 

هدـعاق فالخ  تردـق  شرتسگ  هرابرد  هک  ییاهرادـشه  هب  دوبن  ددـص  رد  زونه  عطقم  نآ  رد  هاش  ملع ، هّللادـسا  هدـیقع  فـالخ  رب 
هاش ییارجا  يوزاب  بزح  نیا  هک  هژیو  هب  .دهد  ناشن  يدج  یهجوت  دش ، یم  هداد  وا  هب  بالقنا ) رادـساپ  بزح   ) نیون ناریا  بزح 

يریگ تردـق  اـب  لاـح ، ره  هب  .دوب  یعیبـط  نآ  یباـی  تردـق  يو  معز  هب  دـش و  یم  بوـسحم  دیفـس  بـالقنا  فادـها  دربـشیپ  رد 
هدـهعرب ار  بیقر  بزح  شقن  دوـبن  رداـق  مدرم  تیلقا  بزح  رگید  روـشک ، فـلتخم  ياـه  هـصرع  رد  نیوـن  ناریا  بزح  نوزفازور 

لکریبد هک  دش  یم  هتفگ  تفرگ و  رارق  نیون  ناریا  بزح  ذوفن  تحت  يدایز  دـح  ات  ههد 1350  تسخن  ياهلاس  رد  هکنانچ  دریگ ؛
بزح سپ  نآ  زا  (2) و  تـسا هدش  هدیزگرب  دوب ، نیون  ناریا  بزح  یلکریبد  فیاظو  راد  هدهع  هک  ریزو » تسخن  فرط  زا   » زین نآ 
هصرع رد  ار  دوخ  ریخا  بزح  دش و  یمن  بوسحم  ادیوه  تلود  نیون و  ناریا  بزح  يارب  كدنا ، ولو  يدیدهت  رگید  مدرم ، تیلقا 

(3) .دوب مه  نینچ  هتبلا ، دید و  یم  بیقر  نودب  روشک  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ،

نیا تیلاـعف  رخآ  ههاـم  کـی  رد  دوب ، هدرپـس  يرگید  هب  ار  نیوـن  ناریا  بزح  یلکریبد  لاس 1353 ، ياههام  نیـسپاو  رد  هکادیوه 
روشک و رد  لاعف  یسایس  بازحا  لالحنا  هب  اتیاهن  هک  بزح 

مامت يراصحنا  روط  هب  دراد  دـصق  هک  داد  ناشن  اراکـشآ  دـش و  بزح  لـکریبد  اصخـش  دوخ  دـش ، رجنم  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت 
.دنک دوخ  نآ  زا  ار  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ، تردق  ياهرازبا 

و هدرک ، ورف  هاش  هلیخم  هب  وا  ار  زیخاتسر  بزح  سیسأت  رکف  تسا  مهتم  هراومه  هک  ملع  هّللادسا 
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ور هاگیاج  تیعضو و  دوخ  نمهب 1353  زور 12  ياهتشاددای  رد  تسا ، هتـشاد  رذحرب  نیون  ناریا  بزح  عزانمالب  تردق  زا  ار  هاش 
: دنک یم  حیرشت  نینچ  روشک  یسایس  تردق  تخاس  رد  ار  نیون  ناریا  بزح  ینوزف  هب 

هک دنتفرگ  هرخس  یخوش و  هب  مدرم  هدع  کی  ار  نیا  .دش  نیون  ناریا  بزح  لکریبد  هتـشذگ  هتفه  رد  اصخـش  ریزو  تسخن  ادیوه 
لامک زئاـح  نم  رظن  هب  یلو   (1) .موشن نم  ارچ  هتفگ  ادـیوه  هدـش ، اه  تسیلگ  بزح  لـک  ریبد  هسنارف  ریزو  تسخن  كاریـش  نوچ 
مملق لال و  منابز  دـشابن ، حیحـص  هدـیقع  نیا  زگره  هک  دـنک  ادـخ  نم و  داقتعا  هب  هک  تسا  يزاـس  هنیمز  کـی  ینعی  تسا  تیمها 
کی طقف  هتبلا  .دوشب  هچ  مناد  یمن  نآ  زا  دعب  یلو  تسا  هدنز  هاشنهاش  هک  یتقو  ات  هن  تسا  میژر  يارب  يدج  رطخ  دشاب ، هتـسکش 

: یسودرف لوق  هب  .درادن  هیام  هیاپ و  یلک  روط  هب  رگید  لئاسم  یلیخ  یبزح و  لئاسم  نیا  هناتخبشوخ  هک  دنام  یم  یقاب  هلئسم 

نایزات زا  كرت و  زا  ناریا و  زا 

نایم ردنا  دیآ  دیدپ  يداژن 

دوب يزات  هن  كرت و  هن  ناقهد ، هن 

دوب يزاب  رادرک  هب  اه  نخس 

[ هب  ] نآ زا  یجراخ  تسد  هک  نآ  رگم  .تسا  یـسودرف  هتفگ  نیا  قادصم  ًالماک  .تسالاب  هدـساف  هقبط  تسد  رد  بزح  نیا  نوچ  و 
هتکن نیا  زا  طقف  نم  ینارگن  دنکب و  يرادرب  هرهب  تیامح و  عقوم 

تشپ زا  اه  ییاکیرمآ  تسد  هک  ردق  نامه  دندوب  قدصم  هتسد  راد و  هک  اهنآ  نیرت  يوق  هنرگو  تسا 

نینچمه دندش ، رثالادوقفم  یلک  هب  دنوش  یم  ریپ  هک  ونرهش  شحاوف  لثم  دش ، هتشادرب  اهنآ  رس 

.هریغ هریغ و  هدوت و  بزح 

زا دـعب  اهراک  رد  شترا  حیرـص  هلخادـم  ناشیا  یـسایس  تیـصو  یتح  دـنک و  یم  باـسح  شترا  يور  هاـشنهاش  هک  تسا  تسرد 
نیا تلع  هب  دنام  رادافو  هاش  اضردمحم  هب  هاشاضر  زا  دعب  شترا  رگا  .متـسین  نیب  شوخ  دح  نیا  ات  نم  یلو  .تسا  هاش  تشذگرد 

هچب همه  ار  دوخ  اهنآ  هک  تسا 

زا یلو  دندوب  وا  قولخم  تقیقح  رد  .دنتسناد  یم  هاش  اضردمحم  رازگتمدخ  ردارب و  هاشاضر و 

دننک و یم  اتدوک  ایند  رد  اهدرگرس  اه و  گنهرس  امئاد  هک  صوصخ  هب  .تشاد  ناوت  یمن  يراظتنا  نینچ  ادبا  يزورما  ياه  ناوج 
همه هک  مراودـیما  دوش و  یم  هچ  هک  منادـب  هک  دـنام  مهاوخن  هدـنز  هّللاءاشنا  مناد و  یمن  هک  نم  .تسا  زاب  اـه  هچب  شوگ  مشچ و 

هاشنهاش الاح  .دشاب  طلغ  نم  راکفا  نیا 

(2) .ما هدش  فاب  هفسلف  مراک و  یب  دنرادن  فیرشت 
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یمومع لیامت  بسح  رب  بوانتم و  روط  هب  یبزح  هزرابم  لومعم  لاور  کی  رد  وا  یبزح  ود  ماظن  تشادن  هدیقع  زگره  هاش  عقاو  رد 
، رطاخ نیمه  هب  .دنوش  اجباج  تردق  مره  سأر  رد  دنهد  یم  هئارا  هک  ییاه  همانرب  ساسا  رب  یسایس  ناگبخن  دهد و  هنیباک  لیکـشت 

هک یماگنه 

بزح طقف  درک  یم  ییامندوخ  ناریا  یسایس  هصرع  رد  هتخاس  تموکح  یبزح  ود  ماظن  ارهاظ ،
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نییعت فیاظو  دـنامب و  تردـق  سأر  رد  تسناوت  یم  وا  ياه  هزومآ  قبط  طـقف  مه ، نآ  هک  دوب  وا  هقـالع  تیاـمح و  دروم  تیرثکا 
تیامح يروط  ار  تسخن  بزح  اهنت ، هن  نیون ، ناریا  مدرم و  بازحا  ود  یسایس  حالطـصا  هب  هزرابم  رد  هکنانچ  .دهد  ماجنا  ار  هدش 

ندرک دزشوگ  يارب  ششوک  زا  تسناوت  یم  ات  هکلب ، دریگ ؛ رارق  نآ  ناربهر  رایتخا  رد  یبای  تردق  يارب  یناکما  هک  درکن 

یتیاضران هکنیا  نمض  هاش  هدعاق  فالخ  تسایس  نیا   (1) .دیزرون غیرد  نآ  ناربهر  هب  مدرم  بزح  یتیلقا  يداقتنا و  افرـص  فیاظو 
میرذگب .تساک  یم  تدش  هب  دندوب  یسایس  روما  رد  تیلاعف  هب  دنمقالع  هک  يدارفا  دادعت  زا  دز  یم  نماد  ار  مدرم  بزح  نالوئسم 

مدرم هبطاق  هکنیا  زا 

مه ینادنچ  لیامت  دندوب  هدرک  ادیپ  بازحا  نیا  یعقاو  ریغ  تیهام  زا  هک  یتخانش  اب  یتموکح  بازحا  لیکشت  زاغآ  نامه  زا  روشک 
مدرم بزح  نالوئـسم  هک  یماگنه  لاح ، نیا  اب  .دوب  راکـشآ  تیمکاح  نارـس  رب  هتبلا  رما  نیا  دنداد و  یمن  ناشن  اهنآ  رد  تیلاعف  هب 

و  ) دـنهد یمن  ناشن  یتبغر  دوجوم  یمـسر  بازحا  رد  تیلاـعف  يارب  مدرم  دـنداد  رکذـت  هاـش  هب  يد 1347  رد 9  هتـسبرس  روط  هب 
یسایس بازحا  یگتـسباو  هب  ار  مدرم  تکراشم  مدع  موهوم  یلیالد  هب  هاش  دوب ) ناشدوخ  ياهیتیاضران  یحیولت  حرط  هتبلا  ناشفده 

نیا دندوب و  هناگیب  ياهتردـق  هتخاس  اتدـمع  وا ، هدـیقع  هب  هک  داد  یم  تبـسن  دادرم 1332  ياتدوک 28  زا  لـبق  ياـهلاس  یط  ناریا 
یفنم تینهذ 

اب دـندرک  یم  روصت  مدرم  هک  دوب  نآ  رد  هاـش  دـید  زا  تیعـضو  نیا  رگید  تلع  .تسا  هدادـن  تسد  زا  ار  دوـخ  رثا  مدرم  رد  زوـنه 
هجیتن رد  دنام و  دهاوخن  یقاب  لحنیال  یعامتجا  يداصتقا و  زین  یسایس و  هصرع  رد  هچ  یلکشم  رگید  دیفـس  بالقنا  لوصا  يارجا 

: دنا هتشادرب  دوخ  شود  زا  ار  بازحا  رد  تیلاعف  تمحز 

یکلامم رد  دیاش  رما  نیا  تسا و  هدوبن  روما  ردصم  هک  نآ  دوجو  اب  لاح  هب  ات  دوخ  شیادـیپ  سیـسأت و  ودـب  زا  امـش  بزح  هکنیا 
ار دوخ  لکشت  دتسیاب و  اپ  رس  رب  تسا  هتسناوت  لاح  نیا  اب  تسین ، یگرزب  قوشم  دنـشاب  هتـشادن  تالیکـشت  بزحت و  هب  تداع  هک 

تاباختنا رد  دنک و  ظفح 

دوخ تاراهظا  رد  .تسا  یتقوشوخ  ياج  دروایب ، تسد  هب  تیقفوم  مه  دح  نیا  ات  دـیامن و  تکرـش  ریخا  تاباختنا  هلمجنم  فلتخم 
هک یعقوم  زا  هک  تسا  نیا  هتبلا  رما  نیا  تلع  .دنداد  یمن  ناشن  یتبغر  بازحا  رد  لوخد  هب  لاح  هب  ات  ناریا  مدرم  هک  دیداد  رکذـت 

هشقن يزیر و  حرط  یتح  هراشا و  هدارا و  اب  بازحا  شیادیپ  هداتفا ، اه  نابز  رـس  رب  بزح  مسا  دمآ و  دوجو  هب  ناریا  رد  تیطورـشم 
ات دندرک  یم  راداو  ار  دوخ  ياه  کسورع  هک  دندوب  اهنآ  تفرگ و  یم  تروص  ناگناگیب  یشک 

زاس هب  مه  هدارا  یب  ياه  کسورع  نآ  اعبط  دندیـشک و  یم  کیدزن  ای  رود  زا  ار  اـهنآ  خـن  رـس  دـنهدب و  بزح  ماـن  هب  یتالیکـشت 
هب ناریا  تلم  قیوشت  ثعاب  هتبلا  نیا  .دندیصقر  یم  دوخ  نابابرا 
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هب ریخا  گنج  نامز  رد  .دـندش  فقاو  روما  یقیقح  تیهاـم  هب  مدرم  تفر و  ـالاب  اـه  هدرپ  يدوز  هب  نوچ  دـش ، یمن  یبزح  تیلاـعف 
لکش هچ  هب  ار  یفلتخم  بازحا  ناگناگیب  هک  میدید  نامدوخ  مشچ 

هناگیب یئرمان  یئرم و  ذوفن  دش و  مامت  گنج  هک  نآ  زا  سپ  .دنداد  لیکشت  ناشدوخ  عفانم  رطاخ  هب 

ماجنا رما  رد  ام  ياهوزرآ  هک  الاح  هک  دـندرک  رکف  يا  هدـع  دـیاش  نمهب  مشـش  بـالقنا  زا  سپ  صوصخ  هب  دـیدرگ ، فرطرب  مه 
یعامتجا بالقنا  دوش و  یم  ماجنا  تنطلس  هاگتسد  هلیسو  هب  تاحالصا 

لابند هب  تحار  لایخ  اب  دـنناوت  یم  دـنا  هدرک  ادـیپ  نم  دوخ  هب  تباب  نیا  زا  هک  ینانیمطا  اـب  تسا و  هتفاـی  ققحت  لیـصا  یتروص  هب 
اب نم  یلو  .دنرادن  بزح  هب  یجایتحا  رگید  دنورب و  دوخ  یصخش  یگدنز 

(1) .متسین قفاوم  رکف  نیا 

، دشن هنیباک ) لیکشت   ) یـسایس تردق  مره  سأر  هب  شدوعـص  بجوم  مه  زگره  هک  مدرم  تیلقا  بزح  تیلاعف  نارود  مامت  رد  هاش 
يروآدای بزح  نآ  يایلوا  هب  ار  شیداقتنا  تارظن  هتسویپ ،

(2) و دوب مهم  رایسب  روشک  یسایس  هصرع  رد  یعقاو  تیطورشم  یسارکومد و  میکحت  ظفح و  رد  نانآ  شقن  هاش ، دید  زا  .درک  یم 
تیلقا بزح  هجوت  لباق  شقن  زا  دوب  هدش  روشک  بیصن  دیفـس  بالقنا  لوصا  يارجا  عبت  هب  هک  ییاهدرواتـسد  ندرمـشرب  اب  اررکم 

لر  » هنازارفارـس هک  داد  یم  رارق  دـقفت  دروم  ار  ناـنآ  (3) و  تفگ یم  نخـس  روشک  رد  تیطورـشم  یـسارکومد و  ماظن  دربشیپ  رد 
يزاب  » هاش معز  هب  هک  یطیارش  رد  اصوصخم  .دنا  هتفرگ  هدهعرب  ار  رادافو » تیلقا 

بلج تهج  مه  مدرم  بزح  هیاپدنلب  ياضعا  نالوئـسم و  ًالباقتم ،  (4) .دوب لکـشم » یلیخ  تکلمم  نیا  رد  رادافو  تیلقا  لر  ندرک 
هب تاراهظا  ماجنا  زاغآ و  بزح  نیا  ناربهر  تانایب  اهینارنخـس و  ماـمت  رد  دـندرک و  یمن  راذـگورف  وا  شیاتـس  زا  هاـش ، يدونـشخ 

همتاخ هاش  يانث  دیجمت و 

سلجم مدرم  بزح  يوس  زا  يولهپ  اضردـمحم  تنطلـس  لاـس  نیمجنپ  تسیب و  زاـغآ  تبـسانم  هب  یتقو  هنومن  يارب   (5) .تفای یم 
: دندرک شیاتس  هاش  زا  ریز  حرش  هب  بزح  ناربهر  دیدرگ ، اپرب  ینشج 

تامادقا همه  تفگ : رالاسهپـس  یلاع  دجـسم  یمظع  هیلوتلا  بیان  مدرم و  بزح  یلاع  ياروش  سیئر  يدـیحو  همالع  روتانـس  ياقآ 
ردیل دبمار  وکاله  ياقآ  .تسا  شیاتس  دمح و  لباق  هاشنهاش 

ياقآ .دریگ  یم  هزات  یقنور  زور  ره  هاشنهاش  تیارد  راثآ  تفگ : مدرم  بزح  یناملراپ  نویسکارف 

دمحم ياقآ  .دـنداد  خوسر  ناریا  تاهد  رد  ار  ددـجت  ندـمت و  ام ، هاشنهاش  تفگ  مدرم  بزح  ییارجا  هتیمک  وضع  يدورفج  رتکد 
هاش و بالقنا  تفگ : مدرم  بزح  ییارجا  هتیمک  وضع  یلیاضف 
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[ نالوئـسم  ] تفگ مدرم  بزح  تالیکـشت  لوئـسم  روپداهرف  یلقرـصان  ياقآ  .تسام  تلم  تداعـس  خاک  يارب  يراوتـسا  هیاـپ  مدرم 
(1) .دنا هدرک  تدهاجم  هاشنهاش  یلاع  تاین  يارجا  هار  رد  هراومه  مدرم  بزح 

مدرم تیلقا  بزح  نالوئـسم  تلود ، ناـکرا  رد  نآ  هجوت  لـباق  ذوفن  مغر  هب  و  نیون ، ناریا  بزح  هب  هاـش  صوصخم  هجوت  نیع  رد 
یمن راذـگورف  اهنآ  درکلمع  زا  حیرـص  داقتنا  نیون و  ناریا  بزح  ناربهر  هب  هلمح  زا  دـندروآ  یم  تسد  هب  یبسانم  تصرف  هاگره 

نورد رد  اریز  .دندرک 

دوبهب تهج  رد  فلتخم  روـص  هب  هک  دنتـشاد  یهاـشنهاش  راـبرد  ریزو  ملع ،  هّللادـسا  ریظن  يدـنمتردق  ناـبیتشپ  لقادـح  تیمکاـح 
یم دوخ  هب  يرت  يدـج  لکـش  تاباختنا  يرازگرب  ماگنه  هب  بیقر  بزح  زا  مدرم  بزح  داقتنا  ًالومعم ، .دیـشوک  یم  نانآ  تیعقوم 

.دنازیگنارب ار  هاش  مشخ  هک  دشابن  يا  هنوگ  هب  نانآ  تاداقتنا  هطیح  دنتشاد  هجوت  هراومه  بزح  ناربهر  لاوحا ، نیا  اب  .تفرگ 

یشخب هراومه  نیون ، ناریا  بزح  زا  بزح  نیا  هاگیب  هاگ و  تاداقتنا  يالبال  رد  لیلد ، نیمه  هب 

دراد یتاپمس  مدرم  بزح  هب  تبسن  اراکشآ  هک  ملع  ياه  هتـشون  رد   (2) .تفای یم  صاصتخا  هاش  زا  شیاتس  هب  هناقلمتم  نانخـس  زا 
بزح هدعاق  فالخ  تامادقا  نیا  زا  یخرب  هک  تسا  هدش  تبث  نیون  ناریا  یتلود  بزح  ناربهر  یتاباختنا  بلقت  زا  يددـعتم  دراوم 

رد زین  هاش  اب  ار  نیون  ناریا 

زور ياهتشاددای  رد   (3) .تسا هدرک  دزشوگ  يو  هب  هدمآ  یم  دراو  میژر  تیعقوم  رب  هیحان  نآ  زا  هک  ار  ییاهبیسآ  هتـشاذگ و  نایم 
: میناوخ یم  نینچ  ملع  رذآ 1352   19

هاشنهاش

ياسؤر مامت  هب  .دنا  هدش  لمع  دراو  ادج  اه  سور  .درک  دـیدش  تامادـقا  دـیاب  یلیخ  تسا ؟ ربخ  هچ  اه  هاگـشناد  نیا  رد  دـندومرف 
ار يراگنا  لهس  هحماسم و  هک  نک  غالبا  اه  هاگشناد 

هب .دنریگب  هرمن  هجرد و  اه  یماظن  لثم  هک  دوش  هیهت  ناداتـسا  تیلاعف  هجرد  يارب  تسیل  کچ  ما  هتفگ  مه  دـعب  .دیـشخب  میهاوخن 
[... دورب  ] مولع ترازو  ...هب  وگب  يرهاب 

نایوجشناد اب  هک  منک  ضرع  دیاب  مه  زاب  یلو  دوش ، یم  تعاطا  مدرک  ضرع  .دهدب  ار  راک  بیترت  دنمزوریف  رکشلرس  اب  و 

، دندومرف دشاب ! روط  نیا  مدرم  مامت  اب  مه  دیاش  .تسین  رارقرب  دونش ] تفگ و   ] Dialogue ًالصا

[ یباختنا  ] روتانس یماما ، دیس  موحرم  باختنا  يارب  دیئامرف  یم  هظحالم  مدرک ، ضرع  روط ؟ هچ 

تاباختنا دندومرف  رما  هک  وا  نیشناج  تاباختنا  يارب  لاسما  .تخیر  اه  قودنص  هب  يأر  رازه  نیون 214  ناریا  بزح  لاسراپ  زیربت ،
بزح دریگب و  تسا  هتـسناوتن  تراـک  رازه  زا 34  شیب  بزح  نیا  دوش  ییاسانـش  اـه  تراـک  دـشاب و  دازآ   [ تیلقا تیرثـکا و  نیب  ]
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ار مدرم  تینابصع  ایناث  دیئامرفب و  هظحالم  ار  بلقت  تمظع  ًالوا  .تسا  هتشاد  يأر  رازه  دودح 20  رد  ادص  رس و  اب  طقف  مدرم 

ص:106

ص 95. نامه ، - . 1
.62 صص 36 -  يولهپ ، راختفارپ  رصع  ات  شروک  دنمهوکش  نارود  زا  مدرم ؛ بزح  هب : دینک  هاگن  - . 2

.265 صص 264 -  136 و  صص 135 -  موس ، دلج  نیشیپ ، هّللادسا ؛ ملع ، هب : دینک  هاگن  - . 3
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یـضار دوجوم  عضو  زا  مدرم  کشالب  سپ  تسا .]  ] هدمآرد راک  زا  تروص  نیا  هب  هتـشادن ، یتیلاعف  چیه  مدرم  بزح  هک  نآ  اب  هک 
روص هب  ار  اهنآ  تیاضر  یگتخاس  ياه  غورد  اب  ام  سکعرب  دنتسین و 

تابلقت نیا  هچ ؟ يارب  اجک ؟ زا  يأر ! رازه  هتشذگ 214  لاس  ًالثم  .میهدب  ناشن  میهاوخ  یم  فلتخم 

(1) .تسا حیحص  دندومرف  دراد ؟ هدیاف  هچ  هچ ؟ يارب 

، تاباختنا ریاس  زین  انـس و  یلم و  ياروش  نیـسلجم  یگدـنیامن  نابلطواد  ییاج  هباـج  رد  نیون  ناریا  بزح  تردـق  رطاـخ  هب  اتدـمع 
تاباختنا هنوگ  نیا  رد  دنتشاد  لیامت  هک  یناسک  بلغا 

زا يرایـسب  هورگ  هاگـشاب  يرابتعا ، هب  نیون  ناریا  بزح  نیاربانب ، .دـندمآ  یم  رد  بزح  نیا  تیوضع  هب  دـنروآ  تسد  هب  یتیقفوم 
یـششوک چیه  زا  بالقنا  رادساپ  بزح  نیا  هب  تمدـخ  رد  زاین  ماگنه  هب  افاصنا  زین  هورگ  نیا  دـش و  یم  بوسحم  اه  هلاکولارظتنم 

بزح زا  هاش  غیرد  یب  ياهتیامح  ردـقچ  هک  دـهد  یم  ناشن  دوخ  یـصوصخ  ياـه  هتـشون  رد  ملع  هّللادـسا   (2) .دندرک یمن  غیرد 
تابلقت هب  تبسن  هاش  یتوافت  یب  هک  یماگنه  هژیو  هب  .تسا  وا  بجعت  رثأت و  بجوم  نیون  ناریا 

ینامز دوب  رت  یندید  رایسب  وا  هفایق  هتبلا   (3) .درادن ینایاپ  وا  فسأت  راهظا  دنک ، یم  هدـهاشم  ار  نیون  ناریا  بزح  يوس  زا  هدرتسگ 
، نیون ناریا  بزح  تلود و  هیلع  ناشزیمآداقتنا  ياهرظنراهظا  رطاخ  هب  ار  مدرم  تیلقا  بزح  نالوئـسم  وا ، راظتنا  فالخرب  هاـش  هک 

دادرم 1351 زور 8  ياهتشاددای  رد  ملع  هّللادسا  .تخادرپ  یم  ناش  شهوکن  هب  ظافلا  نیرت  کیکر  اب  هدرک و  هذخاؤم  تدش  هب 

: دسیون یم  نینچ  دوخ ،

هناهاش هاگشیپ  رد  تفن  تارکاذم  ادرف  تسا  رارق  .مدش  بایفرش  هاگدورف  رد  نم  .دندومرف  تعجارم  لامـش  زا  هاشنهاش  رهظ  زا  دعب 
هاشنهاش لابند  غاب  رد  میدیسر ، دابآدعس  هب  یتقو  .دوشب 

بزح لکریبد  سیئر و  ینک -  رتکد  نیا  دـندومرف  دنتـشگرب ، هعفد  کی  .دـنراد  هلگ  نم  زا  هک  نیا  لثم  مدرک  یم  ساسحا  مدوب و 
رد یلب  دندومرف  .مناد  یمن  مدرک  ضرع  تسا ؟ هدرک  ییاه  طلغ  هچ  مدرم 

تاباختنا رگا  هوالع  هب  تسا و  یعاجترا  تلود  کی  تلود  نیا  تسا  هتفگ  هداد و  گنیتیم  ناهفصا 

تأرج دوخ  هب  روط  هچ  ًالوا  .درب  دهاوخ  ام  بزح  دشاب ، دازآ  یتیالو  ياه  نمجنا  اه و  يرادرهش 

نم تنطلـس  رد  تاباختنا  هک  دنکب  فرح  نیا  هّوفت  تسا  نکمم  روط  هچ  ایناث  تسا ، یعاجترا  تلود  نم  تلود  دـیوگب  تسا  هداد 
یم هچ  ره  .دـیوگب  دـیاب  هک  يزیچ  کـی  تیلقا  بزح  سیئر  یلو  تسا ، هتفگ  هچ  متـشادن  ربـخ  هک  نم  مدرک  ضرع  تسین ؟ دازآ 

[ يرابدرب  ] هاشنهاش رگا  دیوگ ،

دسرب و ضرع  هب  روج  هچ  هک  تسا  نیا  هب  هتسب  .دروخ  یم  رب  رای  يوربا  هب  تسا و  هدنروخرب  هتبلا  دنشاب ، هتـشادن  (tolerance)
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مه تاباختنا  يدازآ  دروم  رد  .تسا  یعاجترا  تیرثکا  تیلقا  سیئر  رظن  هب  هتبلا  .دـنیامرفب  ریـسفت  ریبعت و  ار  نآ  هاـشنهاش  روج  هچ 
الاح .تسا  یتقیقح  کی  نیا  هک 

ص:107

.275 صص 274 -  موس ، دلج  نامه ، - . 1
.102 صص 101 -  نیشیپ ، رغصا ؛ باهش ، یمراص  - . 2

.295 صص 294 - مود ، دلج  نیشیپ ، هّللادسا ؛ ملع ، - . 3
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؟ دربب تیرثکا  دـهاوخ  یم  شا  هیاخ  مشپ  اب  درب ؟ یم  ار  تاـباختنا  روط  هچ  بوخ  رایـسب  دـندومرف  .تسا  هدـحیلع  تفگ  یم  دـیابن 
بحیال مدرم  هوالع  هب  .درادن  یتیرثکا  مه  تلود  یلو  ریخ ، مدرک  ضرع 

ياعدا نیا  .منک  یمن  رکف  نینچ  نم  یلو  .دنهدب  تسا  نکمم  يأر  وا  هب  هیواعم ، ضغب  زا  لب  یلع ،

(1) .مدزن یفرح  رگید  دنتسه ، ینابصع  یلیخ  مدید  نم  .هدرک  یلایخ  وچمه  تسا  هدروخ  هگ  دندومرف  .تسوا  دوخ 

هب دـنک و  داقتنا  مدرم  تیلقا  بزح  ربارب  رد  هاش  یلوصا  ریغ  زیمآ و  تنوشخ  سب  يریگ  عضوم  زا  تسناوت  یم  یهاگ  ملع  هّللادـسا 
ياضعا هتبلا  هک  تیلقا  بزح  هفیظو  نیرتمک  هک  دنالوبقب  وا 

هاش اما  .تسا  نیون  ناریا  تیرثکا  بزح  تلود و  زا  یحطس  دنچ  ره  یتاداقتنا  دنتسه ، ترـضحیلعا  نارکاچ  زا  یگمه  نآ  هیاپدنلب 
ناشن دوخ  زا  حیاصن  نیا  نتسب  راک  هب  رد  ینادنچ  لیامت 

هجیتن مدرم  بزح  اب  شراتفر  هویـش  رییغت  موزل  رب  ینبم  هاش ، هب  دوخ  ياهزردنا  زا  هک  ملع  هّللادسا  یطیارـش ، نینچ  رد   (2) .داد یمن 
تلود يایلوا  هک  دیسر  یم  لیلحت  نیا  هب  تیاهن  رد  تفرگ ، یمن  يا 

مغر هـب  مدرم  تـیلقا  بزح  لاـح ، ره  رد   (3) .دـننک یمن  هاـگآ  روما  قیاـقح  زا  ار  وا  دـنهد و  یم  بیرف  ار  هاـش  ادـیوه  صخـش  و 
لابقا هاگ  چیه  دروآ  یم  لمع  هب  هاش  دزن  رد  ملع  هژیو  هب  هک  ییاهشالت 

افخ رد  هراومه  هاش  هکلب ، .دریگ  رارق  تیمکاح  هاش و  هجوت  دروم  يدج  روط  هب  هک  تفاین  ار  نآ 

هاش ارچ  هک  دوب  فسأتم  هراومه  ملع  تفرگ و  یم  هرخـس  داب  هب  ار  نآ  يربهر  مدرم و  بزح  ملع ، اب  شا  یـصوصخ  ياهوگتفگ  و 
ياهتـشاددای رد  ملع  هّللادـسا  تاـفارتعا   (4) .دـنک یمن  تیاـعر  مه  ار  روـشک  یمـسر  بازحا  ناـیم  یـسایس  يزاـب  هدـعاق  لقادـح 

تیاکح مدرم  تیلقا  بزح  ياهیناوخ  تفلاخم  موزل  هب  هاش  داقتعا  مدع  زا  اراکـشآ  ههد 1350  تسخن  ياهلاس  یط  شا  یصوصخ 
شناگدناشن تسد  هیحان  زا  ولو  ار  يداقتنا  يادص  چیه  هاش  هک  دهد  یم  ناشن  دهاوش  نیا  .دراد 

رادـتقا هطیح  تیـصاخ  یب  یـشیامرف و  اتقیقح  بازحا  نیا  ندـیچرب  اـب  اـت  دوب  یتصرف  رظتنم  نآ  ره  دـیبات و  یمنرب  تیلقا  بزح  رد 
: دنک یم  ءاقلا  دوخ  بطاخم  هب  ار  هاگدید  نیا  اتحارص  ملع  هّللادسا  نابآ 1352  هنامرحم 29  ياهتشاددای  .دهدب  شرتسگ  ار  دوخ 

دندومرف دورن ؟ ای  دورب  انـس ، یلاخ  یـسرک  تاباختنا )!(  يارب  دورب  زیربت  هب  دـهاوخ  یم  هک  ...مدرک  ضرع  يرماـع ،  صوصخ  رد 
تسا هدمآ  نامریگ  دقن  لوپ  هک  الاح  دنیوگ  یم  هک  دنتـسه  رادمتـسایس  همه  نیا  هک  نایاقآ  .میرادن  يراک  وا  هب  هک  ام  دورب ، هتبلا 

یهاگشناد تالیصحت  دیاب 
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.242 صص 241 -  مود ، دلج  نامه ، هب : دیرگنب  هنومن  يارب  - . 2
ص 111. موس ، دلج  نامه ، - . 3

ص 204 و ص 244. موس ، دلج  نامه ، هب : دیرگنب  هنومن  يارب  - . 4
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هدـیاف مدرک  رارـصا  هچ  ره  .دورن  دـهاوخ  یم  دورب ، دـهاوخ  یم  .دـنناد  یم  دوـخ  رگید  دـشاب ، یناـجم  تاـجلاعم  دـشاب و  یناـجم 
رگا یلو   [ تسا  ] یناجم تالیصحت  هک  دوب  يوروش  روشک  لثم  دیاب  ای  رخآ  دندومرف : .منک  مرن  ار  هاشنهاش  متسناوتن  چیه  .دیـشخبن 
هچب نالف  ام  روشک  رد  یلو  .دادن  هار  هاگـشناد  هب  دوب  دادعتـسا  یب  یـسک  رگا  ای  دروآرد ، ار  شردـپ  دروخب  ناکت  تساوخ  یـسک 
دیاب ارچ  میهد  یم  هار  هاگـشناد  هب  ار  وا  ام  دشاب و  مه  هدننک  غولـش  ثیبخ و  يدادعتـسا ، یب  رب  هوالع  تسا  نکمم  انایحا  هک  رجات 

تیاعر يردق  هدـش ، هک  مه  لوپ  نیمه  رطاخ  هب  دـنهد  یم  لوپ  هک  اهنآ  لقاال 90 % دریگب ؟ ار  نارگید  ياج  چیه ، هک  دـهدن  لوپ 
رسمار سنارفنک  رد  ام  هوالع  هب  .دننک  یم  ار  تاررقم 

وا هب  تسا  فلکم  تلود  دـناوخب و  سرد  دـیاب  تعاـضب ، یب  وـلو  دراد  دادعتـسا  سک  ره  هک  میا  هدرک  مهفریـش  ار  بلطم  نیا  هک 
ار ام  ياه  قطن  ارچ  هراچیب )! تخبدب   ) نارادمتسایس نایاقآ  نیا  دننک ؟ يروخ  تفم  دیاب  ارچ  نارگید  اما  .دهدب  ار  لیصحت  جراخم 

هقیقد کی  ارچ  ًالوصا  دنناوخ ؟ یمن 

دص رد  دص  هاشنهاش  تاشیامرف  .دننادب  ار  روشک  یشم  طخ  هک  دنهدب  تمحز  دوخ  هب  دنهاوخ  یمن 

مه تفلاخم  دـهدب ، دـیعو  هدـعو و  روج  چـیه  دـناوتن  مه  فلاخم  بزح  سیئر  رگا  هک  تسا  نیا  رگید  بلطم  یلو  تسا  حـیحص 
یلک تسایـس  بوچراچ  رد  دیاب  هتبلا  دروخنرب ؟ رگید  ياج  هب  هک  روج ، هچ  هدنزاس ، تفلاخم  مییوگ  یم  دیوگب ؟ هچ  سپ  دـنکن ،

.دننکب دروخ  دز و  مه  اب  بازحا  روشک 

[ رگید بیترت  نیا  هب   ] .دروآرد ار  شردپ  دوش  یمن  هک  دز  يدایز  مه  یفرح  کی  ضرف  رب  رگا  اما 

ار یسک  فلاخم ، بزح  سیئر  .دننک  یمن  یـسک  فارطا  ندش  عمج  تأرج  رگید  مدرم  دنام و  یمن  یبزح  ینعی  دنام ، یمن  يزیچ 
، دناسرب دناوت  یمن  هک  مه  ماقم  هب  دناسرب ، دناوت  یمن  تمعن  هب 

میوگ یم  تهج  نیا  هب  نم  دوش و  یم   Banal لذتبم ]  ] تهج نیا  هب  .دنکب  دناوت  یمن  هک  مه  تفلاخم  دنزب ، دیابن  هک  مه  فرح 
(1) .تسین اهراک  نیا  هب  جایتحا  میروایب ؟ رد  عوضوم  یب  دیلقت  دیاب  ارچ  .تسین  مزال  هک 

درکلمع دـیبات و  یمنرب  ار  مدرم  تیلقا  بزح  ناربهر  يوس  زا  يرظنراـهظا  هنوگ  چـیه  رگید  هاـش  لاس 1353 ، ياههام  نیـسپاو  رد 
رارق يرهم  یب  دروم  تاداقتنا  نیرتدیدش  اب  ار  نانآ 

راهظا انلع  رذآ 1353  رخاوا  رد  هک  تفر  شیپ  ییاج  ات  مدرم  بزح  زا  داقتنا  رد  هاش  .داد  یم 

یم ماـهلا   » هناـگیب لـماوع  زا  نآ  ناربهر  یخرب  هک  درک  حیرـصت  تسا و  هدـش  داـمتعا  یب  تدـش  هب  نآ  ناربهر  هب  تبـسن  تشاد ،
هدـش کیدزن  شتیلاعف  نارود  ناـیاپ  هب   (3) مدرم تیلقا  بزح  هک  دـیمهف  دـش  یم  ینـشور  هب  هاـش  هزاـت  شرگن  نیا  زا   (2) «. دنریگ

.تسا
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ص 77. مراهچ ، دلج  نامه ، 247 و ص 257 و  صص 246 -  موس ، دلج  نامه ، - . 1
.334 صص 333 -  مراهچ ، دلج  نامه ، - . 2

زین يرگید  کچوک  رایسب  عیطم و  بازحا  تشاد ، هدهع  رب  ار  تیلقا  یلـصا  شقن  هک  مدرم  بزح  رب  هوالع  تسا  رکذ  هب  مزال  - . 3
ناپ بزح  زا : دـندوب  ترابع  هک  دـندوب  هتفای  روشک  رانک  هشوگ و  رد  دودـحم  تیلاعف  هزاجا  دیفـس  بـالقنا  هفـسلف  بوچراـچ  رد 

اب هزرابم  هفیظو  راد  هدهع  اتدمع  تسیناریا  ناپ  بزح  هک  تسا  هدـش  هتفگ  .نایناریا  بزح  روپکـشزپ و  نسحم  يربهر  هب  تسیناریا 
ص 87. یکیرات ، شترا  .ب ؛ ایک ، .دندرک  یم  تیلاعف  نادابآ  ریظن  بونج  يرگراک  قطانم  رد  هک  دوب  یتسیسکرام  ياههورگ 
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یم افیا  ار  یلـصا  شقن  نیون  ناریا  مدرم و  هتخاس  تموکح  بازحا  تیلاعف  یـشم و  طخ  هئارا  رد  هاش  هک  تشادـن  دوجو  يدـیدرت 
دش و یم  غالبا  نانآ  هب  تیمکاح  مره  سأر  زا  هک  دـندوب  ینیمارف  تاروتـسد و  يرجم  افرـص  بازحا  نیا  ياضعا  ناربهر و  درک و 

رداک ًالباقتم 

قاـفتا هب  بیرق   (1) .دـنداد یم  رارق  هجوت  دروـم  ار  هاـش  ياـه  هتـساوخ  نتخاـس  هدروآرب  تسخن  هجرد  رد  زین  بازحا  نیا  يربـهر 
یـشیامرف و ياوتحم  زا  دـنا  هداد  رارق  شهوژپ  هجوت و  دروم  ار  هاـش  اضردـمحم  هرود  یتموکح  بازحا  عوضوم  هک  ینارظنبحاـص 

هب نخس  اهنآ  تیلاعف  هنارهاظتم 

هیلک زا  دش و  یم  لابند  تیمکاح  ياه  هتساوخ  بوچراچ  رد  افرص  اهتیلاعف  نیا  .دنا  هدروآ  نایم 

تحت یـسایس ، ياضف  نآ  زا  ناوت  یم  عقاو  رد  .دوب  يراع  هتفای ، هعـسوت  ياهروشک  بازحا  ناـیم  رد  یـسایس  يزاـب  موسرم  دـعاوق 
نیا تیلاعف  هب  دوخ  زیگنا  بعر  يدادبتسا و  لامعا  اهتـسایس و  رب  نتـشاذگ  شوپرـس  تهج  میژر  هک  درک  دای  نردم  قانتخا  ناونع 

زاین بازحا  هنوگ 

تبسن یقیمع  رفنت  هکلب ، دنتفرگ ، یمن  يدج  ار  بازحا  نیا  زگره  اهنت  هن  زین ، مدرم  داحآ  .تشاد 

رخـسمت دروـم  اررکم  یتـموکح  بازحا  نـیا  یـسایس  تازراـبم  لیکـشت و  تـیفیک  مدرم ، رب  هوـالع   (2) .دـندرک یم  زاربا  اـهنآ  هب 
یلوصاریغ یـشیامرف و  ياوتحم  زا  هک  يا  هرهچ  نیرتصخاش  نایناریا ، نایم  رد   (3) .تفرگ رارق  زین  یجراخ  تایرشن  نارظنبحاص و 

لاس کی  زا  رتمک  رویرهش 1343 ، خـیرات 18  رد  هک  دوب  ینیمخ  هّللا  تیآ  درک ، داقتنا  مدرم  نیون و  ناریا  هتخاس  تموکح  بازحا 
: دندومرف هدش  دای  بازحا  شهوکن  رد  نیون  ناریا  بزح  لیکشت  زا  سپ 

اهتلود

لجـس ...درادن  انعم  يروز  بزح  ...نیون  ناریا  بزح  یکی  ...دنک  یم  تسرد  یبزح  دیآ  یم  هک  یتلود  ره  .دنور  یم  دـنیآ و  یم 
یمن ًالـصا  هچ ؟ ینعی  نیون  ناریا  دناد  یمن  ًالـصا  هراچیب  نیا  .بزح  رد  دننک  یم  یـسیون  مان  ...دـنریگ  یم  تاهد  زا  ار  مدرم  ياه 

همانساسا هراچیب  نیا  دمهف 

هک ییاهاج  نآ  ...نیمه  دـنیوگب  داب  هدـنز  یطیحم و  کی  رد  دـننک  عمج  دـنهاوخ  یم  اه  نید  یب  نیا  ار  اه  هراـچیب  نیا  ...تسیچ 
ادیپ نآ  هب  اکتا  دعب  دنک و  تسرد  بزح  دعب  دوش  لیکـشت  تلود  لوا  هکنیا  هن  دننک  یم  ادـیپ  دوجو  بزح  زا  اهتلود  تسه  بزح 

تلود لوا  دینیب  یم  امش  اج  نیا  .دنک 

...میور یم  مه  رما  هب  میا و  هدمآ  رما  هب  ام  هک  میوگ  یمن  نم  دنیوگ  یم  ناشدوخ  .دوش  یم  تسرد 
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همجرت متـسیب ، نرق  رد  ناریا  رانرب ؛ دراکروه ، و  ریپ ؛ ناژ  راگیر ، 91 و : صص 86 -  نیـشیپ ، .ب ؛ ایک ، هب : دیرگنب  هنومن  يارب  - . 2
.185 صص 179 -  يودهم ، گنشوه  اضرلادبع 

ص 368. مراهچ ، دلج  نیشیپ ، هّللادسا ؛ ملع ، هب : دیرگنب  هنومن  يارب  - . 3
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.یشاب روط  نیا  وت  دنهاوخ  یم  اهنآ  ار ؟ اهنیا  دنمهف  یمن  ملاع  لود  ممهف  یم  مدنوخآ  نم  تسا ! یبزح  نایاقآ  تلود  مه  تقو  نآ 
...دینک تسرد  دیهاوخ  یم  بزح  رگا  .یشاب  هداتفا  بقع  دنهاوخ  یم 

هب یکتم  تلود  کـی  دوـش  یم  مه  دـعب  سلجم  رد  بزح  مه  دـعب  دـینک و  تسرد  بزح  دـیایب  شیپ  امـش  تلود  هک  نـیا  زا  لـبق 
(1) .دینیب یم  هک  تسا  یبزح  طاسب  نیا  .دوش  یم  تسرد  بزح  دعب  دینک  یم  تسرد  ار  شتلود  لوا  امش  اما  بزح ؛

يارب یناکما  دوب ، رارقرب  روشک  رد  يولهپ  اضردمحم  تنطلس  موس  ههد  رد  هک  یعقاو » تیطورشم  یـسارکومد و   » نآ تقیقح ، رد 
، یسایس يراج  عاضوا  زا  هنادازآ  حیرص و  داقتنا 

چیه دیآ  یم  رب  دوجوم  تاشرازگ  عبانم و  زا  هک  ییاج  ات  .تشاذگ  یمن  یقاب  يداصتقا  یعامتجا و 

روشک رب  مکاح  ماظن  زا  میژر  یسایس  ناضراعم  ياورپ  یب  راکشآ و  تفلاخم  رب  لاد  یکردم  هنوگ 

هنوگره تشحو ، بعر و  هقباـس  یب  شرتسگ  رطاـخ  هب  ههرب  نیا  رد  .درادـن  دوجو  هتخاـس  تموکح  بازحا  یلوصاریغ  درکلمع  و 
هک دوب  هدرک  ادیپ  ینیمزریز  هنایفخم و  ًالماک  یتلـصخ  هتـسب و  تخر  هعماج  هصرع  زا  يولهپ  میژر  نافلاخم  ینلع  یـسایس  تیلاعف 

یـسایس تالوحت  نایرج  رد  هک  یناـسک  قاـفتا  هب  بیرق  لاـح ، نیا  اـب  .داد  یم  ناـشن  زیمآ  تنوشخ  ياـهدروخرب  رد  ار  دوخ  هاـگ 
.دنتشادن يراج  عاضوا  هب  يدعاسم  رظن  دنتشاد  رارق  روشک 

، ینیمخ هّللا  تیآ  دـنتفای ، یمن  روشک  رب  مکاح  يدادبتـسا  ماظن  اب  تفلاخم  يارب  یناـکما  هاـش  یلخاد  ناـفلاخم  هک  هرود  نیمه  رد 
نیدرورف رد 27  ناشیا  .دوب  يولهپ  میژر  فلاخم  نیرتیدج 

دـساف ماظن  هب  تبـسن  تقو ، ریزو  تسخن  ادـیوه ، هب  باطخ  يا  هداشگرـس  همان  یط  درب ، یم  رـس  هب  قارع  رد  هک  یماـگنه  ، 1346
هب تخس  ار  هّرمزور  یگدنز  هک  یباعرا  ّوج  روشک و  رب  مکاح  یسایس 

: دندومن ضارتعا  دوب ، هدنکفا  رطخ 

هن ای  دیـشاب  نآ  شریذپ  رد  راتخم  هچ  مهد ، رکذت  ار  اه  ینتفگ  زا  یـضعب  منکب و  امـش  هب  یحیاصن  تسا  مزال  ادـیوه  ياقآ  بانج 
دازآریغ و ياه  همانزور  ویدار و  تاغیلبت  دودـح  زا  اـبیرقت  اهامـش  تاحالـصا  نوزوماـن  همغن  هک  تسا  فسأـت  لاـمک  بجوم  ]...[ 

هب نوحشم  ياه  هتشون  یضعب 

رازاب و یگتسکشرو  دوش و  یم  هدوزفا  تلم  یگراچیب  رقف و  رب  زور  ره  هدومنن و  زواجت  هفازگ 

هب ار  تلم  تسا و  بناجا  يارب  هایـس  رازاب  فازگ ، اـپ  اـت  رـس  تاـغیلبت  وهاـیه و  همه  نیا  هجیتن  .تسا  نوزفازور  مرتحم  ناـناگرزاب 
یم هک  نانآ  تساوخ  هب  امش  فالـسا  امـش و  یـسیلپ  تموکح  .تسا  نتـشادهگن  یقرتم ، تلم  مسا  هب  یگداتفا  بقع  رقف و  تلاح 

قانتخا و تموکح  سبح ، رجز و  هزینرـس و  تموکح  ییاطـسو ، نورق  تموکح  دنـشاب  یگداتفا  بقع  لاح  هب  قرـش  للم  دـنهاوخ 
تموکح لکش  نیرتدب  تیطورشم  مسا  هب  .تسا  يردلق  تشحو و  تموکح  يدازآ ، بلس 

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 181 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_111_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:111

 - صص 160 نیـشیپ ، رغـصا ؛ باهـش ، یمراص  هب : دیرگنب  زین  و  صـص 94-93 . لوا ، دـلج  رون ؛ هفیحـص  هّللا ؛ حور  ینیمخ ، - . 1
.161

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 182 

http://www.ghaemiyeh.com


کی کی  مالسا ، میلاعت  مسا  اب  .تسا  ینامسآ  ماکحا  میرک و  نآرق  رکیپ  هب  هبرض  نیرتگرزب  مالـسا  مان  اب  يرـسدوخ و  دادبتـسا و 
دیبای تصرف  هتساوخان  يادخ  رگا  هتشاذگ و  ياپ  ریز  ار  مالسا  ماکحا 

دیاب هک  تسا  یخلت  قیاقح  اهنیا  دیا ، هتشاد  هگن  یگداتفا  بقع  لاح  هب  ار  روشک  یقرت ، یلاعت و  يوعد  هفازگ  اب  .تشاذگ  دیهاوخ 
دنتسه لفاغ  هک  اهنآ  ات  مراذگب  یضعب  يور  تشگنا  منک و  علطم  ار  ایند 

[(1)  ]... دنروخن لوگ  امش  ياه  يزاب  سولاس  يراکایر و  زا  دننک و  هفیظو  ساسحا  دننک ، یم  لفاغت  ای 

یم هرخـس  هب  ار  روشک  رب  مکاـح  یـسایس  ماـظن  میقتـسم  هاـگ  یحیوـلت و  روـط  هب  رطخرپ  ههرب  ناـمه  رد  هک  یعباـنم  دودـعم  وزج 
هک تایرشن  نیا  سأر  رد  .دندوب  زنط  یهاکف و  تایرشن  دنتفرگ ،

 - یـسایس عاضوا  زا  هنوگداقتنا  راد و  شین  یبلاطم  ههد 1340  لوط  رد  هک  درب  مان  قیفوت  هیرـشن  زا  دیاب  دندوب ، دودـعم  مه  رایـسب 
میقتـسمریغ داقتنا  تهج  قیفوت  .دش  یم  لمحت  تیمکاح  يوس  زا  يدح  ات  زین  نآ  تاداقتنا  دیناسر و  یم  پاچ  هب  روشک  یعامتجا 

لاح نابز  هاـگ ، دـنچ  زا  ره  دوب و  هدرک  حرط  ار  نارخ » بزح   » عوضوم مدرم ، نیون و  ناریا  هتخاـس  تموکح  یـشیامرف  بازحا  زا 
یسایس بازحا  تیلاعف  ناماسبان  تیعضو  هب  میقتسمریغ  يا  هراشا  هک  ار  نارخ » بزح   » نیا

هب یبزح » نارخ  ام   » ناونع اـب  يزیمآزنط  هعطق  نابآ 1348 ، رد 25  .درک  یم  رـشتنم  هنوگزنط  یتاعطق  بلاق  رد  دوب ، روشک  یمـسر 
یـسولپاچ و هب  نانآ  لیامت  یعقاو و  فیاظو  هب  هجوت  مدـع  رطاخ  هب  ار  نیون  ناریا  مدرم و  بازحا  لاعف  ياـضعا  هک  دـناسر  پاـچ 

: داد یم  رارق  داقتنا  دروم  نینچ  یصخش  ییوجدوس  يزودنا و  تورث  تیمکاح و  زا  قلمت 

میرادن كاب  یسک  زو  میرخ  هرن  ام 

میرادن كاپان  رصنع  نارخ  بزح  رد 

میزآ میصرح و ِز  رود ِز  رشب  سکع  رب 

میرادن كالیداک  لوپ و  مشح و  غاب و 

هنومن ضحم  امش  ناج  رخ ، همه  نیا  زا 

میرادن كایرت  ره و  رب  یکی  داتعم 

میزات کت و  رد  نمچ  يور  نانز  تلغ  رخ 

میرادن كار )  ) روگیف تسژ و  هتشر ز  رس 

راب دهن  هک  رگ  رشب  تساخ  ام  هدرگرب 
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میرادن كاسما  ندز  کتفج  زین ز  ام 

: دیوگب هک  ره  وا  دوخ  درادن  كاردا 

(2) .میرادن كاردا  هشیدنا و  شناد و  ام 

ياروش سلجم  یگدنیامن  هب  نابلطواد  باختنا  یلـصا  طرـش  ود  دـیناسر  پاچ  هب  يد 1349  رد 8  هک  يرگید  زنط  رد  هیرـشن  نـیا 
: درمشرب نینچ  ار  یتقایل ) یب  يداوس و  یب   ) یلم

یلصا طرش  ود 

( یلم ياروش  سلجم  یگدنیامن  يارب  )

ص:112

ص 132. رون ؛ هفیحص  هّللا ؛ حور  ینیمخ ، - . 1
ص 238. مراهچ ، دلج  نیشیپ ، میحرلادبع ؛ نیسحرکاذ ، - . 2
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لیلع يدرم  تساوخ  یم  هک  مدینش 

لیکو رگید  رود  دوش  سلجم  هب 

رید ِریپ  رفن  کی  زا  مدیسرپب 

؟» ریخ هک  ای  دَُوب  قیال  درم  نیا  : » هک

یگدنز نیا  رد  دناوت  هک  یسک 

؟ یگدنیامن تقایل  یب  دنک 

دایز تقایل  دراد  هک  اتفگب 

(1) داوس یب  مه  تسا و  نایز  یب  مه  هک 

یتـلود بزح  لومعم  قباـطم  هک  یلم ، ياروش  سلجم  تاـباختنا  هرود  نیموـس  تسیب و  يرازگرب  نیح  نمهب 1349  رد 29  قیفوت 
تهج یگدـنیامن  ناـبلطواد  نآ  عبت  هب  هتـشاد و  تسد  رد  ار  تاـباختنا  ضبن  دوخ  هدرتـسگ  تاـناکما  زا  يریگ  هرهب  اـب  نیون  ناریا 

هب ار  رابفسا  تیعضو  نیا  زنط  بلاق  رد  دنتشادن ، بزح  نآ  يوس  زا  يروتادیدناک  زج  يا  هراچ  تاباختنا  رد  يزوریپ 

: دیشک دقن  هتوب 

تاباختنا

تاباختنا رازاب  بازحا ، يوت  تسا  مرگ 

تاباختنا رابخا  رابخا ، ردص  هتسشن 

تیرثکا بزح  رد  اهایب ، ورب  دشاب 

تاباختنا رامعم   (2)« یغالک  » دوب اریز 

تاباختنا راسفا  ، (3) اقآ تسد  هب  دشابهتشذگ  هرود  نوچ  کش ، یب  زین  هرود  نیا 

تاباختنا رامیب  هتشگ ، هداتف  اپ  زاتسیل  رد  هتفرن  شمان  ، (4) ازریمآ نوچ  دینشب 

تاباختنا راولش  دزودب ، دوخ  رهب  ات  (5) سابع سوا  دوخ  تسد  رد  خن ، هتفرگ و  نزوس 

تاباختنا رایشه  یمشچراهچ ، هتشگیگنخ  مامت  اب  واک  ، (6) نوجمداب زا  وت  ونشب 
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(7) تاباختنا راک  رد  برجم ، دوب  اقآایهم  هدش  هس  ره  یسرک ، يأر و  قودنص و 

ص:113

.239 صص 238 -  مراهچ ، دلج  نامه ، - . 1
.تشاد تسد  رد  ار  تاباختنا  ضبن  ماگنه  نآ  رد  هک  دوب  نیون  ناریا  بزح  تقو  لک  ریبد  یلالک  رهچونم  رتکد  روظنم  - . 2

یم تیریدـم  ار  نیون  ناریا  بزح  وا  رظن  ریز  یلالک  هک  تسا  تقو  ریزو  تسخن  ادـیوه ، سابع  ریما  هب  هراـشا  اـقآ ، زا  روظنم  - . 3
.درک

قیفوـت هیرـشن  هک  دوـب  نارهت  یتاـباختنا  هزوـح  زا  یلم  ياروـش  سلجم  هدـنیامن  ییازریم ،  ساـبع  هب  هراـشا  ازریمآ ، زا  روـظنم  - . 4
.داد یم  رارق  دوخ  یسایس  ياهزنط  هژوس  ار  وا  هراومه 

یگدـنیامن زا  لبق  هک  دوب  نارهت  هیباختنا  هزوح  زا  یلم  ياروش  سلجم  هدـنیامن  اتـسور  سابع  ناـمه  ساـبع ، سوا  زا  دوصقم  - . 5
.دوب یطایخ  شا  یلصا  لغش 

.داد یم  رارق  دوخ  یسایس  هژوس  ار  وا  ابلاغ  شورس  هیرشن  هک  دوب  یلم  ياروش  سلجم  رد  مب  لیکو  نوجمداب ، زا  روظنم  - . 6
.240 صص 239 -  مراهچ ، دلج  نیشیپ ، میحرلادبع ؛ نیسحرکاذ ، - . 7
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یـسایس بزح  ود  زا  کی  ره  دوب و  هدـش  مهارف  موس  تسیب و  هرود  تاـباختنا  يرازگرب  تامدـقم  هک  ریت 1349  رد 16  هیرشن  نیا 
لاح نابز  نآ  رد  هک  دـیناسر  پاچ  هب  يزنط  دـندوب ، وگتفگ  رد  نابلطواد  اب  یگدـنیامن  ياـهدزمان  نتفاـی  يارب  مدرم  نیون و  ناریا 

زا دندوب  راودیما  نیون  ناریا  بزح  ناربهر  ادیوه و  سابعریما  هب  ییوگ  قلمت  یسولپاچ و  اب  هک  ار  ییاه  هلاکولارظتنم 

ریز حرش  هب  دنوش ، یلم  ياروش  سلجم  دراو  هرود 23  هدنیامن  ناونع  هب  هتبلا  هدش و  سلجم  یگدنیامن  يادیدناک  بزح  نیا  يوس 
: درک نایب 

هلاکولارظتنم ینابز  برچ 

دینش یهاوخ  اه  فیرعت  ترکاچ  زا  نیا  زا  دعب 

دینش یهاوخ  اضتقا  اقآ  عبط  دراد  هچنآ 

قامچ یبوک  رگا  راب  نارازه  يزور  مرس  رب 

دینش یهاوخ  اعد  نیکسم  نم  زا  مانشد  ياج 

دنزرس ییاوران  هّللارفغتسا ! رگ ، وت  زا 

دینش یهاوخ  اوران  هّللارفغتسا  نمز ، یک 

اضق ناوید  یفرح ز  يونشن  نم  زا  رگید 

دینش یهاوخ  اذغ  ناوخ  زا  فرح  اهنت  هکلب 

روک كاپ  ار  اهتشا  دزاس  هک  یفرح  يونشن 

دینش یهاوخ  اهتشا  درآ  هک  يزیچ  ره  فرح 

منز ینیریش  مد ز  سپ  نیز  خلت  فرح  ياج 

دینش یهاوخ  ایماب  ایبلوز و  لُقن و  لقَن 

رسدرد درآک  تاحالصا  رکذ  رکف و  ياج 

دینش یهاوخ  یفطصم  لک  رس  حالصا  فرح 

لالم درآ  ینهیم  نارگیزاب  تبحص 
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دینش یهاوخ  امنیس  نارگیزاب  زا  فرح 

دومن اه  برقع  شین  زا  وگ  تفگ و  مناوت  ات 

دینش یهاوخ  ابرقا  يافج  زا  فرح  رگد  یک 

دنارپ دهاوخ  دگل  میوگ ، اپ  ود  ناویحز  رگ 

دینش یهاوخ  اپراچ  ره  يرازآ  مک  فرح 

نم لاثما  نم و  زا  نوچ  نکب ، یهاوخ  یم  هچ  ره 

(1) .دینش یهاوخ  ابحرم  يدرک ، هچ  ره  لابق  رد 

هصخاش زا  روشک  یمسر  یـسایس  بازحا  هن  رگید  ههد 1350  تسخن  ياـههام  ههد 1340 و  ياهلاس  نیـسپاو  ینعی ، هرود ، نیا  رد 
تیاعر هب  ار  دوخ  بازحا  نیا  لاعف  ياضعا  ناربهر و  هن  دنتـشاد و  یناشن  کیتارکومد  ياـهروشک  رد  لاـعف  یـسایس  بازحا  ياـه 

سلجم هب  بازحا  نیا  يوس  زا  هک  مه  یناگدنیامن  نیاربانب ، .دندید  یم  دیقم  ملاس  یسایس  يزاب  دعاوق  بوچراچ و 

یگدنیامن یعقاو  فیاظو  ماجنا  هطیح  رد  ندیشیدنا  يارب  یلاجم  تصرف و  رتمک  دنتفای  یم  هار 

.دنتشاد دوخ 

هار تیطورـشم ، یـسارکومد و  يوس  هب  مکاـح  ماـظن  هکنیا  ندرک  دومناو  يارب  تیمکاـح  هعوـمجم  هاـش و  شـالت  یماـمت  مغر  هب 
هدرک یمن  رداـبتم  روما  هب  ناـهاگآ  نارظاـن و  نهذ  هب  ار  یتواـضق  نینچ  زگره  دوجوم  ياـهتیعقاو  دـنک ؛ یم  یط  ار  دوخ  یلماـکت 

رب هک  یناخیلاع  یقنیلع   (2) .تسا

ص:114

.241 صص 240 -  نامه ، - . 1
رهچونم همجرت  ناریا ، بالقنا  نورد  .يد ؛ .ناج  لپمتسا ، و  ، 307 صص 298 - نیشیپ ، سابع ؛ ینالیم ، هب : دیرگنب  هنومن  يارب  - . 2

 - صص 276 یسایس ، یگدنز  رد  یعامتجا  ياهورین  شقن  یـسایس  یـسانش  هعماج  نیـسح ؛ هیریـشب ، 23 و  صص 20 -  یعاجش ،
.278
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روما رب  هاش  يدادبتسا  هطلس  هب  دوخ  ياه  هتـشون  ياج  ياج  رد  تسا  هتـشون  یطوسبم  همدقم  ملع  هّللادسا  یـصوصخ  ياهتـشاددای 
تارکومد ياه  هشیدنا  دنک و  یم  هراشا  روشک  نالک  زیر و 

هّللادسا ياهتشاددای  رد   (1) .دـیامن ءاضرا  ار  شا  یلوصاریغ  تالیامت  تسناوت  یم  افرـص  هک  دـناد  یمن  شیب  یمهوت  ار  وا  هناـشنم 
دنچ زا  ره  هکنیا  زا  مه  هاش   (2) .دیآ یم  نایم  هب  نخس  روشک  روما  هرادا  ینارمکح و  رد  هاش  يدادبتسا  تالیامت  زا  ررکم  مه  ملع 

مالعا اتحارص  ملع  اب  وگتفگ  رد  راب ، کی  .تشادن  ییاورپ  دیوگب ، نخس  روشک  روما  هرادا  رد  دوخ  يدادبتسا  تشرس  زا  هاگ ،

تفه تسیب و  ناریا ، تیعمج  نویلیم  تفه  تسیب و  ددرگ ، رارقرب  یعقاو  یسارکومد  تموکح  ناریا  رد  دشاب  رارق  رگا  : » دوب هدرک 
نحل اهراب  تسا ، هدنام  اج  هب  وا  زا  هک  مه  یتانایب  اهینارنخس و  بلاغ  رد  »(3) و  .دنهد یم  رگیدکی  فلاخم  فلتخم و  يأر  نویلیم 

يدادبتــسا شور  زا  يریگ  هرهب  موزل  هـب  روـشک  زاـین  ساـسحا  زا  وا  تـشادرب  زا  تیاـکح  درب  یم  راـک  هـب  هـک  ییاــه  هژاو  يو و 
هتفگ روشک  هعسوت  يارب  يدادبتسا  تردق  لامعا  ترورض  هرابرد  یچالاف  انایروا  اب  هبحاصم  رد  هکنانچمه   (4) .دنک یم  تموکح 

: دوب

یم قافتا  یهاگ  مه  نم  يارب  .دوش  هتـسخ  هشیپ  نیا  زا  هک  دـتفا  یم  قافتا  هاش  کی  يارب  بلغا  تسا و  دردرـس  کی  لـثم  تنطلس 
ضارقنا هب  ور  ناهاشداپ  لسن  دیئوگ  یم  امش  یتقو  یلو  .دتفا 

دهاوخ يروتاتکید  ای  يرفن  دنچ  تموکح  ای  مسیشرانآ  دشابن  تنطلـس  یتقو  هک  نیا  نآ  مهدب و  مناوت  یم  باوج  کی  طقف  تسا 
ماجنا يارب  .مشاب  هاـش  نم  هک  یطرـش  هب  تسا  ناریا  تموکح  يارب  هجوم  مرف  اـهنت  یتنطلـس  ماـظن  تموکح و  تروص  ره  رد  .دوب 

يارب تسا ، مزال  تردق  اهراک 

نم هتبلا  ...و  درک  ثحب  اه  میمـصت  دروم  رد  یـسک  اب  دیابن  تسین و  یـسک  اب  تروشم  ای  هزاجا  هب  یجایتحا  چیه  تردق  يرادهگن 
مناد یم  نوچ  متسه و  مدآ  مه  نم  منک ، هابتشا  تسا  نکمم  مه 

.مناسرب رخآ  هب  ار  نآ  تخت  جات و  نتـشاذگ  رانک  نودـب  مراد  میمـصت  نیا  رب  انب  مناسرب ، ناـیاپ  هب  ار  نآ  دـیاب  هک  مراد  یتیرومأـم 
لوط امـش  ياه  تموکح  زا  رتشیب  روشک  نیا  رد  تنطلـس  هک  مراد  متح  نم  یلو  .درک  ینیب  شیپ  ناوت  یمن  زگره  ار  هدنیآ  املـسم 

(5) .ارچ ام  لام  یلو  دشک ، یمن  لوط  دایز  امش  ياه  تموکح  هک  میوگب  تسا  رتهب  ای  دیشک ، دهاوخ 

درک مالعا  اتحارص  ریت 1353 ، لوا  خروم  هسنارف ، ياه  هناسر  هدنیامن  اب  هبحاصم  رد  هاش 

ص:115

.79 صص 78 -  همدقم ، لوا ، دلج  نیشیپ ، هّللادسا ؛ ملع ، - . 1
ص 87. موس ، دلج  226 و ص 334 و  صص 225 -  ص 348 و  مود ، دلج  نامه ، هب : دیرگنب  هنومن  يارب  - . 2

ص 46. مود ، دلج  نامه ، - . 3
ص 244. رهمایرآ ، هاشنهاش  نانخس  اه و  هتشون  زا  يا  هدیزگرب  اضردمحم ؛ يولهپ ، هب : دیرگنب  هنومن  يارب  - . 4
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ص 8. نیشیپ ، انایروا ؛ یچالاف ، - . 5
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هب ار  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، ياهنارحب  مامت  روشک  تنطلـس ، زا  شرادجات  ردـپ  علخ  زا  سپ  هک  دوب  وا  يدرف  تمه  هب  طقف 
زگره تسا و  هدـش  نیجع  ناـیناریا  نوخ  اـب  یهاـشنهاش  هژاو  هک  دـش  یعدـم  لاـس  ناـمه  ریت  رد 6   (1) .دراذگرـس تشپ  تمالس 

هتبلا ار ، دوخ  رهم 1353  رد 4   (2) .دـمآ دـهاوخن  دوجو  هب  وا  هقالع  دروم  یهاشنهاش  ماظن  وا و  زا  مدرم  ندـنک  لد  يارب  یناـکما 
یب رطاـخ  هب  هک  تخاـس  ناـشنرطاخ  درک و  دادـملق  روشک  رد  یـسایس  دوـجوم  ياـهیدازآ  يرجم  حارط و  بناـج ، هب  قـح  ًـالماک 
درک یم  روصت  هنارورغم  تسا و  هدوب  ریزگان  یتسیلوپوپ  یـسارکومد  نیا  لامعا  رد  وا  روشک  مدرم  زا  یهجوت  لـباق  شخب  يداوس 
یم هدنیآ  هعماج  هاش ، هدعو  قبط  .دنک  یم  هدامآ » لاقتنا  هرود   » يارب ار  یناریا  هعماج  یسارکومد ، قیرزت  هویش  نیا  نتسب  راک  هب  اب 

يدازآ موهفم  زا  مدرم  یفاک  تخانش  يا ، هعماج  نینچ  هب  ندیـسر  طرـش  شیپ  يو ، معز  هب  .دشاب  راوتـسا » نایب  يدازآ   » رب تسیاب 
هک دوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ههد 1350  تسخن  لاس  هس  ود  رد  هاـش   (3) .دناسانـش یم  هدـنیآ  هعماج  رامعم  ار  دوخ  ورنیا ، زا  دوب و 

نیع وا  يدادبتسا  ینارمکح 

یم تقیقح  رد  .دنراد  ار  ساسحا  نیمه  مه  مدرم  هماع  درک  یم  نامگ  دوش و  یم  یقلت  هعماج  رد  تیطورشم  یسارکومد و  ققحت 
رد .تسا  ندـش  هنیداـهن  لاـح  رد  روشک  هصرع  رد  اـعقاو  يو  يروتاـتکید  هک  دوب  هدیـسر  یبـلق  ساـسحا  نیا  هب  هاـش  تفگ  ناوـت 

: تسا دوهشم  هتکن  نیا  رویرهش 1353  رد 21  ملع  هّللادسا  هاش و  یصوصخ  يوگتفگ 

یگنج هنیباـک  تروـص  نیا  رد  .دـننکب  يواـسم  بازحا  مه  زاـب  تسا  نیا  تبحـص  هـک  مدرک ، ضرع  ار  سیلگنا  تاـباختنا  هلئـسم 
فالتخا دیاش  يراکمه  دراوم  رس  رب  یلو  دش  دهاوخ  لیکشت  هفلتؤم 

دنزب یِقن  مه  سک  ره  تروص  ره  هب  ناریا  رد  ام  الاح  .تسا  راز  ناشراک  دندومرف  .دیایب  شیپ 

بلق هاـشنهاش  نوچ  مدرک  ضرع  .دـنراد  لوبق  ارم  فرح  ـالاح  مه  مدرم  منک  یم  لاـیخ  نم  تسا و  عطاـق  رخآ و  فرح  اـم  فرح 
یعضو رثا  رما  نیا  دیهاوخ  یمن  ار  مدرم  ریخ  زج  هک  دیراد  كاپ 

هک مه  ءارزو  هک  منک  یم  لایخ  نم  یلو  تسا ، تسرد  نیا  دندومرف  .دننک  یم  ساسحا  مدرم  دراد و 

هچ نآ  هک  تسه  يداقتعا  مه  ناشدوخ  بلق  رد  دننک  یم  ارجا  يروف  ارچ و  نوچ و  یب  ار  ام  رماوا 

كرابم قامچ  رثا  یلو  تسا ، روط  نیا  يدایز  رادقم  ات  هتبلا  مدرک  ضرع  .تسا  حیحص  میئوگ  یم 

(4) .دندیدنخ یلیخ  هاشنهاش  .دیئامرفن  شومارف  مه  ار 

ماع يانعم  هب  یـسایس  يدـج  فلاـخم  روشک  رد  رگید  هک  دوب  هدیـسر  باوصاـن  هجیتن  نیدـب  ههد 1350  تسخن  ياـهلاس  رد  هاـش 
دادعت نیرتمک  یسایس  ناینادنز  درادن و  یجراخ  دوجو 
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رهم رد 26  .تفای  ناوت  یمن  ینادنچ  رثا  یسایس  نافلاخم  همکاحم  زا  زین  ییاضق  مکاحم  رد  دنهد و  یم  لیکـشت  ار  روشک  ناینادنز 
طقف هک  دوـب  یعدـم  يو   (1) .درمـشرب روـشک » نیا  نینئاـخ  دادـعت  هزادـنا  هب  تسرد   » ار ناریا  رد  یـسایس  ناینادـنز  دادـعت   1350

هجوت هتکن  نیا  هب  اما  .دنوش  یم  تازاجم  هتفرگ و  رارق  بیقعت  تحت  دنا ، هدیزگرب  ار  هناحلسم  هزرابم  هار  هک  یناسک  اهتسیرورت و 

دوخ يور  شیپ  ار  يرگید  هار  هناحلـسم  هزرابم  زج  یـسایس  نافلاخم  راشف ، باعرا و  وج  هقباس  یب  شرتسگ  هجیتن  رد  هک  تشادـن 
نتخاسدوخ لاح  رد  هک  يروشک  رد  دوش  یم  اعقاو  ایآ   » هک دوب  فسأتم  لاح ، نیع  رد  بجعتم و  رایسب  رطاخ ، نیمه  هب  .دنا  هدیدن 

(2)« تسا هدـش  ور  ریز و  هدرک و  رییغت  ًالماک  نآ  هعماج  هدولاش  دـنک و  یم  انب  ار  يون  ياه  هیاـپ  تسا ، زیخاتـسر  هلحرم  رد  تسا ،
رد وا  هک  درک  یم  اضتقا  روشک  هبناج  همه  هعسوت  باتش  فقوت  مدع  ترورـض  لاح ، ره  هب  دنزیخرب !؟ زیتس  هب  تیمکاح  اب  يا  هدع 

دندوب ینازادرپ  لایخ  یلاباال و  دارفا  هاش ، دید  زا  نانآ  .دـنکن  باختنا  ار  بوکرـس  زج  يرگید  هار  دوخ ، یـسایس  ناضراعم  بیقعت 
تیلاعف سیـسأت و  هفـسلف  اساسا  هک  درک  یم  دیکأت  هراومه  .دـندومن  یم  رامـش  تشگنا  رایـسب  تیمکاح  ناقفاوم  اب  هسیاقم  رد  هک 

نمـض تفر و  رتارف  مه  نیا  زا  یتح  يو  .تسا  تیمکاح  هب  ناـفلاخم  ضارتعا  داـقتنا و  يادـص  ندـناسر  تهج  مدرم  تیلقا  بزح 
زج یفده  هک  دیفـس  بالقنا  لوصا  ندش  هدایپ  تکرب  هب  هک  تشاد  راهظا  درک ، مالعا  نافلاخم  يادـص  قوشم  نیلوا  ار  دوخ  هکنیا 

.درادن دوجو  روشک  رد  یناوخ  تفلاخم  يارب  يا  هناهب  هنوگ  چیه  رگید  تسا ، هتـشادن  ار  یناریا  هعماج  یـساسا  ياهزاین  ندروآرب 
: میناوخ یم  دنه  زتیلیب  هلجم  اب  دادرخ 1350  هبحاصم 31  رد  ار  هاش  تاراهظا  زا  ییاهشخب 

هدش دـشر  لاح  رد  ياهروشک  هچ  یقرتم و  ياهروشک  هچ  ناهج ، ياهروشک  همه  ریگنماد  هک  تسا  يرما  یعامتجا  ياه  یتحاران 
هنوگ نآ  زا  هن  اما  میا ، هتشاد  یمهس  لکشم  نیا  زا  مه  ام  .تسا 

.دنراد هتشاد و  هیکرت  اکیرمآ و  نوچ  ییاهروشک  ًالثم  هک  یتالکشم 

رد فدـه  یب  رورپ  لایخ  يدودـعم  هدـع  هب  رـصحنم  ام  عامتجا  رد  اه  يرگ  یلاباال  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  مهم و  هتکن 
، ام تلم  دارفا  هک  تسا  هدش  هدید  رایسب  تسا و  ناناوج  نایم 

تاماقم هب  هدومن  ریگتـسد  ار  اهنآ  ای  هدـنار و  دوخ  طیحم  زا  هدرک ، بیقعت  ار  دارفا  نیا  نارگراک ، هدـش و  دازآ  نایئاتـسور  هژیو  هب 
.تسین ام  يارب  ینارگن  بجوم  هلئسم  نیا  ناس  نیدب  .دنا  هداد  لیوحت  سیلپ 

ام میدنمزاین ، مه  فلاخم  فص  هب  ام  میتسین ، نادرگیور  فلاخم  يادص  ندینش  زا  ام  هتبلا 
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نیا بلاج  هتکن  اما  میراد ، مدرم  بزح  دننام  یبازحا  فلاخم  فص  رد  ام  مینک ، یم  قیوشت  دنراد  یگدـنزاس  تین  هک  ار  ینافلاخم 
همانرب اب  دیفـس ؟ بالقنا  اب  دـننک ؟ تفلاخم  دـنهاوخ  یم  زیچ  هچ  اب  اهنآ  .درادـن  دوجو  تفلاخم  يارب  يرما  اـم  روشک  رد  هک  تسا 

میهس اب  یضرا ؟ تاحالصا  ياه 

نآ ماـمت  بـالقنا  هناـگ  هدزاود  داوـم  هک  تسا  نآ  تقیقح  نادرم ؟ اـب  ناوناـب  يربارب  اـب  اـه ؟ هناـخراک  دوـس  رد  نارگراـک  ندـش 
ندیسر يوزرآ  يدامتم  ياه  نرق  یط  ام  تلود  دارفا  هک  ار  ییاهزیچ 

رس نآ  فارطا  رد  هک  دنام  یمن  یقاب  يدایز  هلئسم  فلاخم  فص  يارب  بیترت  نیدب  .تسا  هتشاد  ینازرا  اهنآ  هب  دنتشاد  ار  اه  نادب 
(1) .دنزادنایب هار  ادص  و 

ياهشالت تکرب  هب  دنتـشادن و  وا  میژر  اب  تفلاخم  يارب  يزیواتـسد  رگید  مدرم  ههد 1350  زاغآ  اب  درک  یم  روصت  اـعقاو  وا  دـیاش 
هتبلا میژر  وا و  اـب  تفلاـخم  رکف  دنتـسناوت  یمن  دوـب ، هداد  تروـص  مدرم  عفاـنم  نیمأـت  روـشک و  هعـسوت  يارب  هک  ییاـسرف  تقاـط 

تاحالـصا اهنت  هن  هاش ، روصت  فـالخرب  هک  تسا  نیا  تیعقاو  اـما  دـنهد ؛ ياـج  دوخ  هلیخم  رد  ار  شهاوخ  هطورـشم  تارکومد و 
تارمث زا  دنتـسناوتن  زگره  عطقم  نآ  رد  مدرم  داحآ  اهنت  هن  دـهد و  قوس  هعـسوت  يوس  هب  ار  روشک  تسناوتن  زگره  دیفـس  بالقنا 

وا یعامتجا  تلادع  کیتارکومد و  داصتقا 

هقراب هنوگ  چـیه  یتسار  هب  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، ياه  هصرع  رد  تیمکاح  یبیرخت  تامادـقا  هعومجم  هکلب  دـنوش ، عفتنم 
یقاب یـسیلپ  یتینما -  روآ  ناقفخ  ياضف  نآ  رد  روشک  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، هعـسوت  ناکما  هب  تبـسن  مدرم  رد  ار  يدـیما 

نیا اب  .دوب  هتشاذگن 

، هکنیا نآ  دومن و  یم  تسرد  رابتعا  کی  هب  روشک  رد  تفلاخم  دوجو  مدع  هرابرد  هاش  نخس  لاح 

رد هک  یتخس  تاعبت  زا  لاح ، نیع  رد  دیامن و  زاربا  تیمکاح  اب  ار  دوخ  تفلاخم  تشاد  تراسج  یسک  رتمک  اتقیقح  عطقم  نآ  رد 
هک تفاین  ار  نآ  ناکما  زگره  زین ، مدرم  دقتنم  رهاظ  هب  تیلقا و  بزح  هک  میشاب  هتشاد  رظن  رد  دیاب  هتبلا ، .دنامب  نمیا  دوب  شراظتنا 

تیمکاح و يدج  روط  هب 

.دنک دقن  ار  نآ  درکلمع  تلود و  تأیه  یتح 

مالعا روشک و  یمـسر  یـسایس  بازحا  لالحنا  رب  ینبم  دنفسا 1353  زور 11  رد  هاش  میمصت  ایآ  دیـسرپ  ناوت  یم  لیـصافت ، نیا  اب 
ادتبا هاش ، هتبلا  دوب ؟ يرورض  مادقا  کی  وا ، رظن  دروم  یعقاو  تیطورشم  یسارکومد و  دربشیپ  يارب  ریگارف ، دحاو و  یبزح  سیسأت 

دوب هتفگ  هک  ناریا  تلم  رـضحم  رد  شزیمآ  عرـضت  نانخـس  نیرخآ  هکنآ  زا  سپ  اـما  تشاد ، رواـب  تخـس  مادـقا  نیا  ترورـض  هب 
شا هلاس  تنطلس 37  نایاپ  هب  اتیاهن  دنام و  هدینشان  دنک ، ناربج  ار  هتشذگ  ياهاطخ  دهد  یم  لوق  هدینش و  ار  مدرم  بالقنا  يادص 

بزح سیسأت  رکف  هک  درک ، فارتعا  دیماجنا ،
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نایم هب  نخس  یطوسبم  روط  هب  هاش  گرزب  هابتـشا  نیا  هرابرد  یتآ  لوصف  رد  .دوب  شتنطلـس  نارود  گرزب  تاهابتـشا  زا  زیخاتـسر 
.دروآ میهاوخ 
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زیخاتسر بزح  سیسأت  مراهچ : لصف 

هراشا
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زیخاتسر بزح  سیسأت 

يولهپ میژر  ندرک  هنیداهن  يارب  شالت 

هب وا  رتشیب  هچ  ره  شیارگ  تیطورـشم و  ياهناینب  زا  هاش  ندـیزگ  يرود  یجیردـت  دـنور  رـصتخم  یـسررب  اب  نیـشیپ ، ياهلـصف  رد 
هداد ناشن  زیخاتسر ،) بزح  سیـسأت  مالعا  هژیو ، هب   ) ههد 1350 تسخن  ياهلاس  ات  ینارمکح  يدادبتـسا  ياهـشور  يوس  تمس و 

تموکح زا  یصخش  ياهتشادرب  هناروحمدوخ و  ياه  هتساوخ  دح  ات  ار  تیطورشم  یسارکومد و  تلزنم  نأش و  هاش  هنوگچ  هک  دش 
رد شناگدیزگرب  يوس  زا  یتح  یئزج ، دنچره  تیمکاح ، هعومجم  زا  ار  يداقتنا  تفلاخم و  چـیه  داد و  لزنت  یـسایس  تکراشم  و 

.دیباتنرب مدرم  تیلقا  بزح 

هجیتن نیا  هب  تیاهن  رد  دـنک و  لمحت  زین  ار  شا  هتخاس  تموکح  یـسارکومد  هدننکزئمـشم  يزاب  تسناوتن  یتح  هاش  هرود ، نیا  رد 
اهلاس هک  مه ، مدرم  بزح  ياضعا  ناربهر و  یتح  هک  دیسر 

ادـیپ يّرـس  رـس و  ناگناگیب  اب  دوب ، هدرک  زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  هدـش و  سیـسأت  وا  ییامنهار  قیوشت و  اب  شدوخ -، هتفگ  هب  لبق - ،
طقف هاـش  هتـشذگ ، رد  .دـنا  هداد  تسد  زا  ار  وا  کـیتارکومد  تموـکح  زا  ملاـس  رگداـقتنا  تیلقا  بزح  کـی  یگژیو  دـنا و  هدرک 

دونشوخ رایـسب  لباقم  رد  درک و  یم  یفرعم  ناگناگیب  لماوع  دندوب ، هدش  لیکـشت  دادرم 1332  ياتدوک 28  زا  لـبق  هک  ار  یبازحا 
هک دوب 

فارحنا ياهتیلاعف  تاکرحت و  رب  تیرثکا ) بزح  ناونع  هب  نیون  ناریا  سپـس  و   ) نویلم مدرم و  بزح  ود  سیـسأت  اب  تسا  هتـسناوت 
یعامتجا یسایس -  هصرع  رد  یقیقح  تیطورشم  یعقاو و  یسارکومد  ققحت  يور  هب  يا  هچیرد  دهد و  نایاپ  هتـشذگ  بازحا  زیمآ 

رادساپ ناونع  هب  نیون  ناریا  یتلود  تیرثکا و  بزح  زا  اهراب  دیفس  بالقنا  زا  سپ  هژیو  هب  هاش  .دیاشگب  ناریا 

مالعا اب  اما  .دوب  هدرک  تیاضر  راهظا  بزح  نیا  درکلمع  زا  هراومه  هدرک و  دای  نآ  ياهدرواتسد 

رت تیمها  مک  رایـسب  بزح  ود  یکی  مدرم و  بزح  ریظن  زین  بالقنا  رادـساپ  بزح  دنفسا 1353 ، رد  زیخاتسر  دحاو  بزح  سیسأت 
.دندش تیطورشم  یسارکومد و  لماکت  هار  رد  هاش  نیون  ياههاگدید  ینابرق  دنتشاد ، تیلاعف  هزاجا  هک  رگید 
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نیرتهب ار  نآ  اساسا  هدرک و  تیامح  روشک ، رب  مکاح  یبزح  ود  ماظن  زا  اهراب  هاش  ات 1353 ، ياهلاس 1332  هلصاف  رد  نآ ، زا  شیپ 
دوجو درک  یم  روصت  هشیمه  وا  اـما ، دـشن ، هداـیپ  لـماک  روط  هب  زگره  هچرگا  هک ، يا  هویـش  .دوب  هدومن  فیـصوت  ینارمکح  عوـن 

نآ هتـسویپ  هک  یتافارحنا  زا  ار  مکاح  تیرثکا  بزح  دناوت  یم  دوب ) مدرم  بزح  نامه  روظنم  هک   ) دقتنم تیلقا  بزح  کی  لقادح 
، یلم ياروش  سلجم  یگدنیامن  ياهیـسرک  دادعت  تیرثکا  بسک  یمومع و  ءارآ  بلج  تروص  رد  دراد و  زاب  دـنک ، یم  دـیدهت  ار 
دیفس و بالقنا  تاحالصا  روحم  ناونع  هب  دوخ  زا  يرکذ  نمـض  نیدرورف 1347 ، لوا  رد  هلمج ، زا  .دیامن  مادقا  هنیباک  لیکـشت  هب 

نینچ دوب ، ناریا  رب  مکاح  یـسایس  ماظن  هتبلا  شدوصقم  هک  یبزح  ياهتلود  یگژیو  لـیلحت  فیـصوت و  رد  یـسارکومد ، يداـه  زین 
: تفگ

فالتا انایحا  يرگیچوه و  یبیرف و  ماوع  نودـب  لاح  نیع  رد  نیـسلجم و  ینوناق  فیاظو  قوقح و  ساسا  رب  یناـملراپ  میژر  لوصا 
شیوخ همانمارم  يارجا  تکلمم و  ياه  همانرب  ماجنا  لوغشم  یبزح  تلود  .دریگ  یم  ماوق  یبوخ  هب  دراد   [ اناوخان هملک  کی   ] تقو

تیرثکا يا  هتسد  کی  یتقو  هک  تسا  نیا  یبزح  ياه  تموکح  ساسا  دتفیب ، يا  هداعلا  قوف  قافتا  هک  یتروص  رد  زج  .تسا 

ار دوخ  ياه  همانرب  ات  دـنام  یم  راک  رـس  رب  دـنامب  یقاب  ناملراپ  رد  وا  تیرثکا  رگا  هرود  نآ  ياهتنا  ات  دنـشاب  زئاـح  ناـملراپ  رد  ار 
يارب ای  ناشدوخ  يارب  دنهد و  یم  یتاراشتنا  دنور و  یم  نوبیرت  تشپ  يا  هدـع  هک  مونـش  یم  هاگ  هاگ  هک  یبلطم  نیا  .دـهد  ماجنا 

هاش طقف  ار  ناریا  تلود  .داد  همتاخ  نادـب  تکلمم  نیا  رد  هشیمه  يارب  دـیاب  هک  تسا  ینعم  یب  یبلطم  دـننک  یم  یتاروصت  یبنجا 
نییعت ناریا 

طقاس دنناوت  یم  ناریا  نیسلجم  ای  ناریا  هاش  طقف  ار  ناریا  تلود  .دننک  دییأت  ار  نآ  دیاب  هک  دنتـسه  ناریا  نیـسلجم  طقف  دنک و  یم 
.دوش یم  داجیا  تکلمم  رد  مزال  تابث  هک  تسا  قیرط  نیا  هب  .دننک 

لقادح یتلود  ره  نیا  رب  انب  .تسا  لاس  جنپ  ام  ياه  همانرب  هرود  تسا و  لاس  راهچ  نیسلجم  هرود 

نیا رد  تلود  رگا  .دنزبرس  نآ  زا  یفالخ  هتساوخن  يادخ  هک  نآ  رگم  تسا  راک  رس  رب  لاس  راهچ 

یم یناملراپ  تیرثکا  زئاح  بزح  نآ  اددجم  دنـشاب  یـضار  تسا  نآ  هب  هتـسباو  تلود  هک  یبزح  زا  مدرم  دنک و  راک  بوخ  تدـم 
لاس هدزاود  ای  لاس  تشه  ای  لاس  راهچ  دناوت  یم  تلود  دوش و 

تایهیدب زا  رما  نیا  دنامب  راک  رس  رب  دنهدب  يأر  رتشیب  بزح  نآ  هب  مدرم  هک  یعقوم  ات  ای  رگید 

یناملراپ میژر  هب  دنراد  مک  مک  ام  تکلمم  رد  متفگ  هک  روط  نامه  .تسا  یبزح  یناملراپ و  میژر 

(1) .دننک یم  تداع  حیحص 

قوشم هراومه  هک  یهاشداپ  .دـنک  یم  دادـملق  هطورـشم  يروشک  هاشداپ  ار  دوخ  منطو ، يارب  تیرومأم  شباـتک ، نیتسخن  رد  هاـش 
روشک رد  ار  یبزح  کت  ماظن  ات  تفای  دـهاوخن  ماقم  لزنت  اـهروتاتکید »  » هاـگیاج هب  زگره  تسا و  هدوب  بازحا  تیلاـعف  سیـسأت و 

دننام  » هتخاس و رارقرب 
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زا ینابیتشپ  تیامح و  موزل  هرابرد  ار  دوخ  هدـیقع  نیا  هاـش   (1) .دـنک ینابیتشپ » دوخ  هدـناشن  تسد  بزح  کی  زا  اهنت  اهروتاتکید 
رارکت اهراب  ههد 1340 ، رسارس  رد  روشک  رب  مکاح  یبزح  ود  ماظن 

ار یـسایس  يزاب  هدعاق  داد  روتـسد  یلم  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  زین  یبزح و  تیلاعف  ناراکردنا  تسد  هب  هاگ  دنچ  زا  ره  درک و 
زا  » دوب هدرک  حیرـصت  زین  نابآ 1351  رد 15  هکناـنچمه ،  (2) .دنـشوکب روشک  رب  مکاح  یبزح  ود  ماظن  ظـفح  رد  هدرک ، تاـعارم 

، دعب لاس  ود  بیرق  همه ، نیا  اب   (3) «. دوب دهاوخن  تسین و  یبزح  کی  يروتاتکید  ینعی  تسین  یبزح  کی  تکلمم  یـسایس  ظاحل 
هدرک و طورـشم  روشک  یمـسر  بازحا  زا  ار  دوخ  تیامح  کیوزوین ، هلجم  ییاپورا  شخب  ریبدرـس  اب  هبحاصم  رد  رهم 1353 ،  22

هتفگ نیا  رب  هاش  دنوشن .» يربهر  جراخ  زا  اهنآ  هک  نآ  طرـش  هب  تشاد  دهاوخن  يرطخ  چـیه  ناریا  رد  یبزح  ياه  تیلاعف  : » تفگ
درخ ًالماک  دیایب  جراخ  زا  هک  برخم  تیلاعف  هشیدـنا و  عون  ره  اما  دوب  دـهاوخن  عونمم  یناریا  تیلاعف  راک و  چـیه   » هک دوزفا  دوخ 
نم .منک  ظفح  ار  یـساسا  نوناق  هک  ما  هدرک  دای  دنگوس  نم  : » تشاد مه  یعطاق  لیلد  دوخ  ياهدیدهت  نیا  يارب  هاش  .دش » دهاوخ 

(4)« .ما هدماین  رگید  ياهروشک  عفانم  هب  تمدخ  يارب 

ای هدرک و  دامتعا  بلـس  روشک  یعامتجا  یـسایس ، هصرع  رد  لاعف  یمـسر  بازحا  زا  رگید  هاـش  داد ، ناـشن  دنفسا 1353  هعقاو 11 
دید یم  ناگناگیب  فادها  ياتـسار  رد  ار  نآ  ناربهر  ءاضعا و  زا  یخرب  تیلاعف  دوب ، هدرک  رطخ  ساسحا  اهراب  هک  هنوگنامه  دیاش 

یعون هب  مدرم  تیلقا  بزح  دوب  هتفگ  رابرد ، ریزو  ملع ، هب  لاس 1353  ياههام  نیسپاو  رد   (5)، میدرک رکذ  هک  نانچمه  ورنیا ، زا  و 
.دریگ یم  ماهلا  ناگناگیب  زا 

ریگارف دـحاو و  بزح  سیـسأت  دوجوم و  یـسایس  بازحا  لـالحنا  دـصق  زا  ماـع  ءـالم  رد  زگره  هاـش  دنفـسا 1353 ، زا 11  لبق  اـت 
لاجر و تیرثکا  نیاربانب ، .دوب  هدرواین  نایم  هب  ینخس  زیخاتسر 

دنتشادن و یعالطا  هاش  میمصت  نیا  زا  زیخاتسر  بزح  سیسأت  مالعا  ات  راگزور  نآ  نادرمتلود 

.تسا هدوب  یمومع  یعالطا  یب  نیمه  زا  یـشان  تخیگنارب ، ار  ناگمه  تریح  هاش  مادقا  هدمآ ، تاشرازگ  عبانم و  یخرب  رد  هکنیا ،
ماظن زا  رهاظ ، بسح  رب  لقادح  هاش ، نآ ، زا  لبق  زور  دنچ 

زا لقادح  دنک  یم  تباث  نیارق  یخرب  لاح ، نیا  اب  .دوب  هدرک  تیامح  روشک  رب  مکاح  یبزح  ود 

سیسأت ترورض  تیمها و  هب  ار  هاش  تینهذ  ات  تفرگ  تروص  ییاهشالت  ههد 1340 ، رخاوا 
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یـصوصخ ياه  هتـشون  تسد  زا  هکنانچ ، .دنزاس  فوطعم  يولهپ  هلـسلس  تیمکاح  ياه  هیاپ  نیمـضت  تیوقت و  يارب  ردتقم  یبزح 
نیدرورف 1348، رد  راب  نیلوا  دیآ ، یم  رب  ملع ، هّللادسا 

هب هاـش ، رگا  دوب  هتفگ  اـکیرمآ  ریفـس   (1) .دـش هداهن  ناـیم  رد  هاـش  اـب  ملع  تطاـسو  هب  نارهت ، رد  اـکیرمآ  ریفـس  يوس  زا  رکف  نیا 
ای نامزاس و  دنمزاین  تیمکاح  .درادن  دوجو  ینیـشناج  قیرط  زا  وا  تیمکاح  موادت  يارب  یمکحم  نیمـضت  چیه  دنک ، توف  ناهگان 

هّللادسا .دنک  تیامح  يولهپ  تنطلس  نایک  زا  ییاهنارحب  نینچ  زورب  طیارش  رد  دناوتب  هک  تسا  تیرثکا  ياراد  دنمتردق و  یبزح 

هنامرحم ياهتشاددای  رد  دوب ، هداهن  نایم  رد  هاش  اب  یحیولت  روط  هب  ار  ریفس  راهظا  نیا  هک  ملع 

: تسا هتشون  دوخ ، نیدرورف 1348  هبنش 16  زور 

بلاطم .دـش  راضحا  ماش  يارب  دوب  مازتلا  رد  هک  اـکیرمآ  ریفـس  .دـش  فرـص  ماـش  ندـنل  هب  دورو  زا  لـبق  میتفر ، یم  هک  مه  يزور 
نیب زا  هاش  هدرکان  يادخ  رگا  هک  نیا  هلمجنم  دش ، وگتفگ  یفلتخم 

هیام و رثا  رب  اهراک  یلاس  ود  یکی  هک  دوب  دقتعم  وا  .دیآ  یم  شیپ  ناریا  رد  یعضو  هچ  دورب 

مرادن و ار  هدیقع  نیا  نم  .دوش  جرم  جره و  تسا  نکمم  دعب  دور ، یم  شیپ  هدرک  ادیپ  هک  يا  هقباس 

زور اریز  .دـندش  تحاران  ابلق  ریفـس  جاتنتـسا  نیا  زا  هاشنهاش  دیـسر  مرظن  هب  طقف  .دزیر  یم  مه  هب  عاضوا  ادرف  ناـمه  منک  یم  رکف 
شوارت ریفـس  نهذ  زا  تروص  نیا  هب  هک  دنراد  يا  هشقن  اهنآ  ایآ  دوب ؟ هچ  وا  ياهفرح  ینعم  دـندومرف  لاوئـس  نم  زا  ندـنل  رد  دـعب 

يور هک  نیا  زا  مدرک  ضرع  دنک ؟ یم 

شیب مک و  تیرثکا  ردـتقم  بزح  کـی  هنطلـسلا و  بیاـن  ناونع  هب  ونابهـش  ترـضحایلع  نییعت  ینویاـمه و  ترـضحیلعا  ینیـشناج 
ار امـش  یلاخ  ياج  دناوت  یمن  زیچ  چیه  .دنتـسه  هابتـشا  رد  ًالعف  هک  مرادن  يدیدرت  نم  دوخ  یلو  .تسین  يدیدرت  دننک  یم  هعلاطم 

هکئالم هک  نیا  وگ  ترضحایلع ، نوچ  .دنک  رپ 

تیرثکا بزح  .تسا  هچب  مه  دهعیلو  دنتسه و  یتاساسحا  دایز  هوالع  هب  هقباس و  یب  ناوج و  تسا ،

تـسین مولعم  دوش و  یم  بارطـضا  اطخ و  لزلزت و  شوختـسد  زیچ  همه  اعقاو  نیا  رب  اـنب  درادـن ، شترا  رد  يریثأـت  نیرتکچوک  مه 
(2) .دماجنا یم  اجک  هب  راک  تبقاع 

ات هاش ، هکنیا  زا  اما ، دشاب ، ناریا  صوصخ  رد  اه  ییاکیرمآ  دیدج  يریگ  عضوم  هدننک  سکعنم  تسناوت  یم  هیـصوت ، نیا  دـنچره 
يرگید درف  .دشاب  هدرپس  یشومارف  هب  هرسکی ، ار  نخـس  نیا  هک  تسا  دیعب  .میرادن  یعالطا  داد ، رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  هزادنا  هچ 

« هناهاش تسکش   » باتک هدنـسیون  سینوز ، نیورام  دروآ  یم  نایم  هب  نخـس  هاش  نهذ  رد  دحاو  یبزح  سیـسأت  هقباس  دوجو  زا  هک 
هکنآ زا  لبق  هاش  تفایرد  تسا ) هدربن  مان  وا  زا  هک   ) یـصخش اب  هبحاـصم  یط  سرام 1982 ،  23 نیدرورف 1361 / رد 3  يو  .تسا 

رکف هب  تسالتبم ، ناطرس  يرامیب  هب  دنادب 
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ندنل يوس  هب  هک  ییامیپاوه  رد  ملع  هّللادسا  هارمه  هب  زین  اکیرمآ  ریفـس  دوب و  ناریا  یهار  اکیرمآ  رفـس  زا  هاش  ماگنه ، نآ  رد  - . 1
.دندرک یم  وگتفگ  عوضوم  نیا  هرابرد  دوب ، تکرح  رد  نارهت  سپس  و 

ص 175. لوا ، دلج  ملع ، ياهتشاددای  هّللادسا ؛ ملع ، - . 2
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زا هک  دسیون  یم  سینوز  .دنک  یمن  نییعت  ار  هاش  يرکف  تاشوارت  نیا  نامز  اقیقد ، سینوز  اما  .دوب  هداتفا  یبزح  کت  ماظن  سیـسأت 
لاس لیاوا  ای  لاس 1350  ینایاپ  ياههام   ) لاس 1972 م لیاوا 

ناکما اههار و  هرابرد  شتلود  رابرد و  ناگیاپدـنلب  زا  یخرب  اب  دوش ، هداد  صیخـشت  شیرامیب  نآ  زا  لبق  لاس  کـی  اـبیرقت  ( 1351
: دنک یم  حیرـصت  دندوب ، هاش  هرواشم  فرط  هک  يدارفا  مان  رکذ  نودـب  سینوز  .دوب  هتخادرپ  وگتفگ  هب  زیخاتـسر » بزح   » سیـسأت

یسارکومد میمعت  تمدخ  رد  يرازبا  ناونع  هب  هن  ار  بزح  نیا  لیکشت  هاش  هک  دوب  نشور  تروشم  دروم  دارفا  يارب  نامز  نآ  رد  »

هفیظو هراـبرد  سینوز  هراـشا  رگا   (1)« .دـنک یم  دادـملق  يولهپ  ماظن  ندرک  يداـهن  تمدـخ  رد  يا  هلیـسو  هباـثم  هب  هکلب  ناریا  رد 
ریثأت تحت  زونه  هاش  ماگنه  نآ  رد  تفگ  ناوت  یم  دـشاب ، اطخ  زا  یلاخ  يولهپ » ماـظن  ندرک  يداـهن   » هاـش رظن  دروم  دـحاو  بزح 

ریفس لبق ، لاس  هس  هک  دوب  یتائاقلا 

هاش دنک  یم  حیرـصت  هدنوش  هبحاصم  لوق  زا  سینوز  لاح ، نیا  اب  .دوب  هدرک  لقتنم  يو  هب  ملع  هّللادـسا  قیرط  زا  نارهت  رد  اکیرمآ 
هتخانش شیرامیب  هکنآ  زا  دعب  لاس  کی  1974 م ، لاس 1353 ش / رد  سپـس  دزاس و  یم  اهر  ار  هشیدنا  نیا  لاس 1972 ، نامه  رد 

يدج روط  هب  رگید  راب  دش ،

تخانـش رد  هک  ملع  هّللادسا  یـصوصخ  ياه  هتـشون  تسد   (2) .دـهد یم  رارق  هجوت  دروم  ار  ریگارف  دـحاو و  بزح  سیـسأت  حرط 
یبزح سیـسأت  رکف  ندـش  حرطم  نامز  هرابرد  ار  سینوز  هاگدـید  تسا ، يریظن  مک  عبنم  هاش  ياهیزاس  میمـصت  دـنور  تاـیحور و 

ههد لیاوا   ) هاش هلیخم  رد  دحاو 

اراکشآ دوخ  دادرم 1351  هعمج 13  زور  ياهتشاددای  رد  ملع  هّللادسا  .دنک  یم  دییأت  ( 1350

ریگارف دـحاو و  یبزح  سیـسأت  هب  درب ، یمن  اهنآ  زا  یماـن  هتبلا  هک  یتاـنایرج  لـفاحم و  تاـئاقلا  تحت  اـیوگ  هاـش  هک  تسا  هدروآ 
ياـه تردـق  دـیاش  تاـنایرج و  یخرب  يوس  زا  یبزح  کـت  ماـظن  نیا  هک  دـهد  یم  لاـمتحا  یتـح  ملع  .تسا  هداد  ناـشن  شیارگ 

هک دریگ  یم  هجیتن  ینارگن  اب  دـشاب و  هدـش  لیمحت  هاش  صخـش  هب  دنـشاب ) اه  ییاکیرمآ  شدوصقم  دور  یم  نامگ  هک   ) یجراـخ
نیا هاگره 

: تخاس دهاوخ  هجاوم  يدج  يراوشد  اب  ار  يولهپ  هلسلس  تیمکاح  موادت  دبای  ققحت  رظن  دروم  ماظن 

یم عقاو  هاشنهاش  لوبق  دروم  دراد  هک  یبزح  کـی  متـسیس  نیا  مدرک  یم  رکف  يراوس  رـس  .متفر ]...[  يراوس  ملع  مناـخ  اـب  حـبص 
یتنطلس میژر  يارب  یبیجع  رطخ  دوش ، یم  لیمحت  هاشنهاش  رب  ای  دوش ،

یلو .درادـن  یطخت  تأرج  دـناد و  یم  ار  دوـخ  دودـح  سک  ره  اریز  تسین ، يرطخ  تسا  رادـیاپ  هدـنز و  هاـشنهاش  اـت  هتبلا  .تسا 
کی هلیسو  هب  طلغ  ای  حیحص  مودنارفر  کی  هاش ، زا  دعب  هدرکان  يادخ 

ص:127
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ص 542. هناهاش ، تسکش  نیورام ؛ سینوز ، - . 1
.286 صص 282 -  ص 542 و  نامه ، - . 2
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مدوخ رکف  نیا  تروص  ره  هب  نم  یلو  دیامن  یم  بیجع  یعـضو  نینچ  هاش ، ییانیب  همه  نیا  اب  .دهد  نایاپ  میژر  هب  دناوت  یم  بزح 
(1) .درک مهاوخ  ضرع  هاش  هب  ار 

ردتقم بزح  کی  سیسأت  ترورض 

روشک نآ  رب  مکاح  یبزح  کت  ماظن  يایازم  زا  هک  تاداس  رونا  تائاقلا  اب  رـصم ، هب  دوخ ، لاس 1353  طساوا  رفس  رد  هاش  ًالامتحا ،
زا تشگزاـب  رد  دـش و  رـصُم  ناریا  رد  ریگارف  دـحاو و  یبزح  سیـسأت  يارب  دوخ  هدـیقع  رد  شیپ  زا  شیب  دوب ، هداد  رد  نخـس  داد 
زا سپ  هاش  .دنکفا  رود  هب  ار  شیاهدیدرت  یمامت  تشاد ، تماقا  سیئوس  سیروم  تنـس  یناتـسمز  هاگجرفت  رد  هک  یماگنه  رـصم ،

شرازگ ات  تفر  سیروم  تنـس  هب  ادیوه  يوس  زا  يدـیجم  دـیجملادبع  هک  یماگنه  دـیدج ، بزح  لیکـشت  نوچ  دـنچ و  رد  لمأت 
هاش میمصت  رب  تسناوت  یمن  هتبلا  هک  يدیجم  .داهن  نایم  رد  يو  اب  ار  دوخ  یسایس  دیدج  هدیا  دناسرب ، وا  عالطا  هب  ار  تلود  هجدوب 

نانچمه دریگب و  يا  هدرخ 

، ادیوه سابع  ریما  اب  ار  شرظن  دروم  ریگارف  دحاو و  بزح  سیـسأت  رب  وا  دصق  ات  تفای  روتـسد  هاش ، بناج  زا  دشاب ، وا  هجوت  دروم 
هب نیون  ناریا  بزح  رد  شا  ییامن  تردـق  نامز  رگید  هک  تفایرد  ربخ  نیا  زا  یهاـگآ  زا  سپ  ادـیوه  .دـهن  ناـیم  رد  ریزو  تسخن 

يامعم  » باتک هدنـسیون  ینالیم  .تفای  یهاگآ  هاـش  میمـصت  زا  نمهب 1353 ، طساوا  رد  ادـیوه  ساـبع  ریما   (2) .تسا هدیسر  نایاپ 
هک دروآ  یم  وا  لوق  زا  تسا ، هدرک  هبحاصم  يریزو  تسخن  دهع  رد  ادـیوه  نانواعم  زا  یفـشاک  اب  ربتکا 1997  رد 31  هک  ادیوه »
زا دوب  هداد  روتسد  نیون  ناریا  بزح  نیلوئـسم  هب  ادیوه  سابع  ریما  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت  یمـسر  مالعا  زا  لبق  هتفه  ود  دودح 

دادرارق دیدمت 

ینالیم هب  اهدـعب  ادـیوه  سابع  ریما  ردارب  ادـیوه ، نودـیرف  لاح ، نیا  اب   (3) .دـننک يراددوخ  بزح  رایتخا  رد  ياهنامتخاس  هراـجا 
مالعا زا  لبق  هام  دنچ  لقادح  ادیوه  سابع  ریما  هک  تسا  هتفگ 

رد وا  اب  ار  بزح  نیا  سیسأت  رکف  راب » ود  مک  تسد  ، » هاش هدرک و  ادیپ  یهاگآ  هاش  میمصت  نیا  زا  زیخاتسر  بزح  سیسأت  یمـسر 
ار هاش  يأر  دوب  هتسناوت  ادیوه  راب  ود  ره   » اما .دوب  هداهن  نایم 

(4)« .دنک ضوع 

زا سیروم  تنـس  رد  هاش  هکنیا  رب  ینبم  ار  يدیجم  ياعدا  نیون  ناریا  بزح  لک  ریبد  نانواعم  زا  ایندیحو  هّللا  فیـس  رتکد  شرازگ 
سیسأت يارب  وا  ییاهن  میمصت  زا  ار  ادیوه  ات  تساوخ  وا 
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ص 307. مود ، دلج  نیشیپ ، هّللادسا ؛ ملع ، - . 1
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نیا تسا  انتعا  لباق  ایندـیحو  تاراهظا  رد  هک  یعوضوم  لاح ، ره  هب  .دـنک  یم  دـییأت  دزاس ، هاگآ  زیخاتـسر  ریگارف  دـحاو و  بزح 
روشک دوجوم  بازحا  ماغدا  موزل  هب  هراشا  اب  نیون ، ناریا  بزح  هتسجرب  ياضعا  زا  یهورگ  عمج  رد  ینانخـس  یط  ادیوه  هک  تسا 

هب نداد  نایاپ  رگیدکی و  رد 

يو تاراکتبا  زا  زیخاتسر  بزح  سیسأت  رکف  هک  دنک  ءاقلا  دوخ  نیعمتـسم  هب  دمآرب  ددص  رد  دوجوم ، یهورگ  یبزح و  تافالتخا 
: دیوگ یم  ایندیحو  هّللا  فیس  .دوش  یم  بوسحم 

رد ءارزو  زا  نت  ود  یکی  ریزو و  تسخن  ادـیوه  روضح  اب  نیون  ناریا  بزح  ناـنواعم  لـکریبد و  هسلج  ياهزور 1353  زا  یکی  رد 
فده کی  ناریا  رد  دوجوم  بازحا  همه  تفگ  ادیوه  تکلمم  بزح و  يراج  لئاسم  یسررب  نمـض  .دیدرگ  لیکـشت  بزح  لحم 
دنشاب هتـشاد  يریگرد  یئزج  لئاسم  رد  هک  درادن  یلیلد  نیا  رب  انب  دنراد  یم  رب  ماگ  تکلمم  حالف  حالـصا و  هار  رد  دنراد و  دحاو 

دـنیآرد و هچراپکی  تروص  هب  همه  تسا  رتهب  نم  رظن  هب  .دـنتفیب  رگیدـکی  ناج  هب  عماجم  سلاجم و  رد  فلاخم  قفاوم و  ماـن  هب  و 
هنامرحم ًالماک  امـش  دزن  دـیاب  هک  بلطم  نیا  تشگزاب  زا  سپ  .تسا  سیروم  نس  رد  هاش  تفگ  انمـض  .دـنوش  ماغدا  رگیدـمه  رد 

رگید بازحا  هدبز  دارفا  میناوت  یم  مه  ام  دنوش و  یم  ماغدا  نیون  ناریا  بزح  رد  بازحا  همه  دش و  دهاوخ  داهنشیپ  هاش  هب  دشاب 

زور .تشاذـگ  میهاوخ  اهنت  زین  ار  بابان  دارفا  یـضعب  دـندنویپب و  ام  عمج  هب  ات  مینک  هدامآ  ًالبق  ار  ...و  ینارهت  یلماع  رتکد  هلمجنم 
دنفـسا هدزای  زور  هک  درک  توعد  نم  زا  نفلت  هلیـسو  يدرگناـهج  تاـعالطا و  ترازو  نواـعم  نیدـت  هّللاءاـطع  دنفـسا 1353  مهد 

ياقآ امش  رادنامهم  تفگ  انمض  .مشاب  دابآ  سابع  نابایخ  رد  عقاو  سای »  » ناروتسر رد  راهان  فرـص  يارب  رهظ  زا  دعب  کی  تعاس 
قاتا رد  مود  هقبط  رد  .متفر  سای  ناروتسر  هب  ررقم  تعاس  رد  .تسا  تاعالطا  ریزو  امنهر 

، ناشیا نواعم  نیدت  تاعالطا ، ریزو  امنهر  .مدش  ییامنهار  تشاد  ناروتسر  هک  يدرف  هب  رصحنم 

[ دومحم  ] رتکد ناگدـنیآ ، ریدـم  نویامه  شویراد  تاعالطا ، ریدـم  يدوعـسم  داهرف  ناهیک ، ریدـم  هداز  حابـصم  یفطـصم ]  ] رتکد
اب هک  يا  هسلج  رد  تفر و  میهاوخ  نارواین  هب  راهان  زا  دعب  تفگ  ریزو  .دنتـشاد  روضح  زین  رگید  رفن  دـنچ  یمیظع و  رتکد  تیانع ،

دوش یم  لیکشت  خاک  رد  هاش  روضح 

(1)  ...« درک میهاوخ  تکرش 

ات ادـیوه  شبیقر  فالخرب  وا  هک  درک  ناـعذا  دـیاب  تسین ، تقیقح  زا  يراـع  ملع  هّللادـسا  ياـه  هتـشون  تسد  هک  میریذـپب  هاـگره 
نیا رد  هاش  نابز  زا  زگره  زیخاتسر ، بزح  سیسأت  مالعا  هناتسآ 

یسایس لاوحا  عاضوا و  هرابرد  هاش  هب  وا  ریخا  ياهلاس  تائاقلا  هکنیا  وگ  دینشن ؛ يزیچ  هراب 

دیدج يریگ  میمـصت  رد  روشک  هصرع  رد  ادیوه  نیون و  ناریا  بزح  هجوت  لباق  رادـتقا  هب  تبـسن  وا  يزرودـسح  هژیو  هب  روشک و 
دوب دنفسا 1353  رد 5  اهنت  دیآ  یم  رب  ملع  یـصوصخ  ياه  هتـشون  تسد  زا  هکنانچ  لاح ، ره  رد  .دشاب  ریثأت  یب  تسناوت  یمن  هاش 

هراشا نودب  هاش  هک 
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هراب نیا  رد  ملع  .دنک  مهارف  ار  مزال  تاکرادت  دنفسا 1353  هبنشکی 11  زور  هسلج  يارب  ات  تساوخ  يو  زا  دوخ  میمصت  هب  میقتسم 
: تسا هتشون  نینچ 

زا بکرم  نک  ربخ  يا  هسلج  هدـنیآ  هتفه  هبنـشکی  يارب  هک  دـندومرف  نفلت  هاشنهاش  مدوب  راـک  لوغـشم  رتفد  رد  رهظ  زا  شیپ  یتقو 
مولعم  ) منک ناونع  یبلاطم  مهاوخ  یم  هک  دـیارج  ناگدـنیامن  صوصخم و  رتفد  سیئر  تدوخ و  نیـسلجم ، ياـسؤر  ریزو ، تسخن 

.دنـشاب مه  راجت  نیعراز و  اهرگراک و  فلتخم  تاقبط  زا  دـندومرف  دـعب  دنتـسه .) رکف  نیا  رد  امئاد  هاشنهاش  هزور  ود  نیا  هک  دوب 
دندومرف .دنتسه  یگمه  هدنیامن  دنشاب  هک  نیسلجم  ياسؤر  دنشاب و  هک  دئارج  مدرک  ضرع 

(1) .مداد تافیرشت  اب  ار  راک  تابیترت  يروف  مه  نم  دنتسه ، یفاک  اه  یلوا  نامه  ییوگ ، یم  تسرد 

عبانم زا  یشخب  .دنا  هداتفا  رثؤم  زیخاتسر  بزح  سیـسأت  رد  داضتم ، هاگ  لیالد  زا  يا  هعومجم  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  نینچ  لک ، رد 
یسایس يابقر  هک  دنزاس  یم  ردابتم  نهذ  هب  نینچ 

مادقا نیا  ققحت  يارب  ار  مزال  تامدقم  نانآ  نتخادنا  ياپ  زا  تهج  نیون  ناریا  بزح  ادیوه و 

.دنا هدروآ  مهارف  هاش  دیدج 

تهج یشالت  چیه  زا  شرادتقا  نارود  مامت  رد  رابرد ، ریزو  .میـسانش  یم  نیون  ناریا  بزح  ادیوه و  يدج  يابقر  زا  ار  ملع  هّللادسا 
هب داد و  همادا  مدرم  تیلقا  بزح  زا  دوخ  شخب  هجیتن  رتمک  ياهتیامح  هب  داتـسیان و  زاب  نیون  ناریا  بزح  ادیوه و  ندرک  رابتعا  یب 
وا نارادـفرط  هعومجم  ادـیوه و  یعاـمتجا  یـسایس ، هرهچ  بیرخت  ییوگدـب و  رد  هاـش  صخـش  اـب  شا  یکیدزن  یتـسود و  تکرب 

ناریا بزح   (3) .دشاب يراذگرثا  نودب  تسناوت  یمن  تدم  دـنلب  رد  اهیزاسوج  نیا  هک  تسا  یعیبط   (2) .دادن هار  دوخ  هب  يدیدرت 
رد دندوب  هدنام  رانکرب  وا  بزح  ادیوه و  اب  یتسدمه  یتسود و  زا  هک  يدارفا  ای  هورگ و  ره  .تشاد  زین  يرگید  نادوسح  هتبلا  نیون 

تهج

، راگزومآ دیشمج  يدنواهن ، گنشوه  رتکد  یماما ،  فیرـش  رفعج  زا  ناوت  یم  هلمج ، زا  .دنتـشاد  یمرب  ماگ  اهنآ  تیعقوم  بیرخت 
رهچونم رتکد  يدیجم و  دیجملادبع   (4)، يراصنا گنشوه 
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دش و بوصنم  هدنزاس  حانج  هدننک  گنهامه  ناونع  هب  هاش  روتسد  هب  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  اب  .دش  داصتقا  ریزو  لاس 1348  رد 
ماقم رذآ 1356  رد  لابقا  رهچونم  رتکد  گرم  زا  سپ  يراصنا  گنـشوه  .دومن  ظـفح  لاس 1357  تسخن  ياههام  ات  ار  تمـس  نیا 
جوا اـب  هک  يراـصنا  .تخاـس  شبیـصن  یتفگنه  تورث  دوز  یلیخ  ریخا ، تمـس  .دومن  بسک  زین  ار  تفن  تکرـش  یلماعریدـم  مهم 

هک رالد ، اه  نویلیم  لاقتنا  اب  درک  یم  ینیب  شیپ  ار  يولهپ  میژر  طوقـس  یمالـسا  بالقنا  نارود  رد  مدرم  یـسایس  تازرابم  يریگ 
یـصوصخ یکناب  اکیرمآ  رد  بالقنا  زا  سپ  يراصنا  گنـشوه  .دـش  جراـخ  ناریا  زا  دوب  رـالد  نویلیم  رب 60  غلاـب  دوش  یم  هتفگ 

تکرـش رب  تسایر  یلماعریدـم و  نارود  رد   ) تفن عورـشمان  ياهرالد  زا  ار  نآ  هیامرـس  هدـمع  ناعلطم ، هتفگ  هب  هک  درک  سیـسأت 
رتکد یخیرات ؛ دانسا  یسررب  زکرم  هب : دیرگنب  رتشیب  عالطا  يارب   ) .دوب هدروآ  تسد  هب  يولهپ ) میژر  رمع  ینایاپ  ياههام  یط  تفن 

(. ص 439 كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ینیما  یلع 
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تهج اما  دندمآ ، یم  رد  زین  ادیوه  اب  یتسود  رد  زا  ارهاظ ، دارفا ، نیا  زا  یخرب  .درب  مان  یجنگ 

نیون ناریا  بزح  وا و  تردق  فیعضت  زا  يداصتقا  ای  یسایس و  رترب  ياهتیعقوم  هب  نتفای  تسد 

(1) .دننک راکنا  ار  دوخ  يداش  دنتسناوت  یمن 

، تشاد یفاک  یتخانش  تلود  تیمکاح و  نورد  یسایس  ياهیدنب  هتسد  زا  هک  يولهپ  رابرد  ناکیدزن  زا  يراصنا ، دوعسم  یلعدمحا 
: تسا هداد  حرش  نینچ  ار  نیون  ناریا  بزح  لالحنا  زا  سپ  ادیوه  تردق  شهاک  هب  ور  دنور 

ادیوه تقیقح  رد  دندش ، لحنم  مدرم  نیون و  ناریا  بزح  دش و  لیکشت  زیخاتسر  بزح  هک  ینامز  لاس 56 و  زا  لبق  لاس  ود  یکی 
رد نیون  ناریا  هک  يا  هکبـش  هلیـسو  هب  ادـیوه  اریز  .داد  یم  تسد  زا  ار  دوخ  تیعقوم  دـحاو  بزح  یلکریبد  هب  باـصتنا  دوـجو  اـب 

ياه تسپ  بصانم و  هب  یتشادمشچ  هک  داد  یمن  هزاجا  تیمکاح  رد  رگید  صخـش  هورگ و  چیه  هب  دوب ، هدرتسگ  تکلمم  رـسارس 
، یناملراپ يرادا و  یسایس و  ياه  تیعقوم  هب  ندیسر  ریسم  اهنت  ناونع  هب  بزح  نیا  تقیقح  رد  دنشاب و  هتـشاد  یتکلمم  لوا  هجرد 

هدز مه  هب  تکلمم  رد  ار  تردق  عیزوت  یتنس  طباور 

راک نیون  ناریا  بزح  لالحنا  اب  اذل  .دوب  ادیوه  تسد  رد  هرس  کی  مه  بزح  تردق  دیلک  دوب و 

يرگید ناسک  دیـسر ، دحاو  بزح  یلکریبد  هب  وا  دوخ  میتفگ  هک  يدوجو  اب  اریز  دش  هدنار  بقع  هب  یماگ  ادیوه  دش و  هنوگرگد 
ررقم هک  ینامز  دوبن و  ادیوه  تسد  هب  ناشراهم  هک  دندمآ  هنحص  هب 

راگزومآ باختنا  دشاب  ورشیپ  مان  هب  يرگید  یقرتم و  حانج  مان  هب  یکی  حانج  ود  ياراد  بزح  دش 

وا و ياـبقر  هک  دوـب  يرادـشه  ادـیوه  يارب  نیا  تشاد و  ار  دوـخ  یـسایس  ياـنعم  حاـنج  ود  نیا  يربـهر  هـب  يراـصنا  گنـشوه  و 
دیـشمج دـش و  هتـشاذگ  رانک  زیخاتـسر  یلکریبد  تسپ  زا  ادـیوه  هک  ینامز  هرخـالاب  دنتـسه و  یناـسک  هچ  وا  ینیـشناج  ناـبلطواد 

دش مولعم  دیسر ، بزح  یلک  ریبد  هب  راگزومآ 

رد هک  اهنآ  هدش و  يراصنا  زا  رت  نیگنس  يریزو  تسخن  هب  ندیسر  يارب  راگزومآ  هفک  ارهاظ  هک 

يرتراک نارود  هزات و  ياوه  لاح و  رد  زین  هاش  دنتشاد و  شقن  ناریا  يارب  ریزو  تسخن  باختنا 

راگزومآ تقیقح  رد  دندوب و  هداد  حیجرت  يراصنا  رب  ار  راگزومآ  دونشب ، ار  اهنآ  فرح  تسیاب  یم 

روما ییاراد و  ترازو  زا  تمس  رییغت  اب  ادتبا  دوب  تسایس  زا  غراف  تارکونکت  کی  رتشیب  هک 

زومر هب  تسیاب  یم  زیخاتسر  بزح  یلک  ریبد  هب  شباختنا  سپس  روشک و  ترازو  هب  يداصتقا 
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(1) .دش نینچ  مه  ماجنارس  هک  دنک  هدامآ  يریزو  تسخن  يارب  ار  دوخ  دوش و  انشآ  مه  تسایس 

نیا رد  .دوبن  هدیشوپ  یـسک  رب  ههد 1350  تسخن  ياـهلاس  رد  هژیو ، هب  نیون  ناریا  بزح  تردـق  یفیک  یمک و  شرتـسگ  عوضوم 
زا رت  نوزفا  دش  یم  يرپس  يرتشیب  نامز  هچ  ره  هک  دندوب  بزح  نیا  ضراعمالب  رادتقا  دهاش  اراکـشآ  ادیوه  یـسایس  يابقر  نایم ،

رادساپ بزح  نیا  ناگیاپ  دنلب  نایم  رد  یتح  هدیقع  نیا  درک و  یم  دیدهت  ار  نانآ  تردق  ذوفن و  هطیح  هتشذگ 

نیون ناریا  بزح  تیعقوم  هجوت  لباق  يرترب  زا  یکاح  هک  دش  یم  هدورـس  مه  يراعـشا  هراب  نیا  رد   (2) .دوب هدش  عیاش  زین  بالقنا 
نینچ ار  مدرم  بزح  نیون و  ناریا  بزح  رباربان  لادج  یتیب ، رد  دنودالوف ، نیـسحریما  .دوب  مدرم  بزح  شتخب ، هریت  بیقر  ربارب  رد 

: درک فیصوت 

داب هدنیاپ  نیون  ناریا  بزح 

(3) داب هدنز  مدرم  بزح  مه  یکدنا 

يریگ ههبج  نآ  ربارب  رد  زارط ، مه  لکـشتم و  رتمک  ياـه  فیط  زا  دـنچ  ره  بزح ، نیا  نیفلاـخم  هک  دوبن  راـظتنا  زا  رود  نیارباـنب ،
بزح ادیوه و  دـننک و  بلج  دوخ  هب  تبـسن  ار  هاش  دـعاسم  رظن  دـندش  یم  رداق  هک  دوب  رای  ینانآ  اب  تخب  نایم ، نیا  رد   (4) .دننک

دنچ ره  ار  نیون  ناریا  دنمتردق 

، هاش تدعاسم  بلج  هرابرد  .دنناسانشب  هاش  هدنوش  دودحم  رتمک  رادتقا  يورایور  میقتسمریغ ،

ناریا  ] بزح تردق   » دنک ساسحا  ای  دریذپب و  یعون  هب  وا  هک  درک  یم  تیافک  رما  نیمه  دیاش 

، یلم ياروش  سلجم  تاباختنا  يرازگرب  ناـیرج  رد  راـبکی  لقادـح  هک  میراد  عـالطا   (5) .تسا هتفرگ » ینوزف  دـح  زا  شیب  نیوـن ]
نارگن دیاش  نیبدب و  روشک  یسایس  هصرع  رد  نیون  ناریا  بزح  رادتقا  هب  تبسن  ار  هاش  دنتـسناوت  نیون  ناریا  بزح  ادیوه و  يابقر 

لقن ندنل  رد  یتوملا  یفطـصم  يارب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ادیوه ، ناتـسود  زا  یلقهاش ، رهچونم  ار  عوضوم  نیا  .دنزاس 
: تسا هدرک 

رد نیون  ناریا  بزح  دنتـساوخ  یم  هک  رگید  ياههاگتـسد  كاواـس و  روشک و  ترازو  ملع و  یتقو  تفگ  نم  هب  ادـیوه  زور  کـی 
ادیوه .دننزب  مه  هب  ار  نیون  ناریا  بزح  تسا  یبیترت  ره  هب  هک  دندمآرب  ددص  رد  دنتفاین  قیفوت  دروخب  تسکش  راوسهـش  تاباختنا 

تاباختنا هدـش و  يوق  یلیخ  نیون  ناریا  بزح  دـندومرف  ترـضحیلعا  مدروخ  یم  راـهان  هاـش  اـب  هک  یماـگنه  اـهزور  ناـمه  تفگ 
مدرک ضرع  .دـنک  باختنا  شدوخ  مه  ار  ریزو  تسخن  دـهاوخ  یم  مک  مک  درب ، دـش  هک  ییاـه  تفلاـخم  ماـمت  اـب  مه  ار  راوسهش 
یبزح دارفا  هب  بلطم  دننک  ییامزآروز  بزح  ود  راوسهـش  تاباختنا  رد  دندومرف  روتـسد  نوچ  تسا  ترـضحیلعا  رایتخا  رد  بزح 

دنداتفا هار  مه  اهنآ  دش و  هتفگ 
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زرط نامه  هب  دیدومرف  یم  دوب  يرگید  روط  ترضحیلعا  رظن  رگا  .دنهدب  تسکش  ار  مدرم  بزح  دنتـسناوت  دایز  یلیخ  تمحز  اب  و 
.دش یم  لمع 

فلتخم ياه  هاگتـسد  زا  هدرک و  تحاران  ار  اـه  یلیخ  بزح  تردـق  هک  درک  ساـسحا  اـج  ناـمه  زا  ادـیوه  تفگ  یلقهاـش  رتکد 
تابجوم هک  دوب  اجنامه  زا  تسا و  نارگن  بزح  هدـنیآ  زا  تفگ  یم  وا  دـسر و  یم  ترـضحیلعا  ضرع  هب  بزح  هیلع  یتاـشرازگ 

هار دش و  مهارف  نیون  ناریا  بزح  لالحنا 

دوب ترضحیلعا  صخش  هتخادرپ  هتخاس و  هک  دمآ  شیپ  یبزح ) کی   ) تسایس دنوش و  هچراپ  کی  بازحا  همه  هک  دوب  نیمه  لح 
(1) .تسا هدوب  گرزب  هابتشا  کی  نیا  هک  دنتشون  جراخ  رد  ادعب  هک 

روما تفرشیپ  رد  كاواس  تیریدم  زا  یشخب  ینکـشراک  زا  دوب ، نیون  ناریا  بزح  لک  ریبد  یلاس  شـش  دودح  هک  یلالک  رهچونم 
نابلطواد تیحالـص  دییأت  مدـع  نایرج  رد  تاباختنا و  يرازگرب  ماگنه  هب  اتدـمع  اهینکـشراک  نیا  .دروآ  یم  نایم  هب  نخـس  بزح 

ناریا بزح  يدج  نافلاخم  رگید  زا  زین  وا  نایفارطا  حرف و  هکلم  یلالک  هتفگ  هب  .دش  یم  رگ  هولج  بزح ، نیا  یگدنیامن 

.دندوبن لفاغ  بالقنا  رادساپ  بزح  درکلمع  هب  تبـسن  هاش  نهذ  ندرک  نیبدـب  تهج  یتصرف  چـیه  زا  دـندش و  یم  بوسحم  نیون 
يرظن نسح  مغر  هب  هک  دهد  یمن  هار  دوخ  هب  يدیدرت  یلالک 

رظن نآ  تفرشیپ  بزح و  اب  هک  دندوب  یناسک  هاش  فارطا  رد  ، » اما تشاد ، نآ  درکلمع  نیون و  ناریا  بزح  هب  تبسن  اهلاس  هاش  هک 
رد هراومه  دنتساوخ  یم  دنتشاد و  هتسد  راد و  هک  يرگید  دارفا  يریـصن و  دبـشترا  ملع ، ناریا ، يونابهـش  لیبق  زا  دنتـشادن  یقفاوم 

تفرشیپ شرتسگ و  همه  نآ  اب  ار  نیون  ناریا  بزح  لالحنا  تابجوم  هک  دندوب  اهنامه  ماجنارس  دنشاب و  هتشاد  یشقن  ناریا  تسایس 

رد نیذفنتم  همه  اهنامزاس و  اههورگ و  همه  تفای  لیکشت  هک  مه  زیخاتسر  بزح  دنتخاس و  مهارف 

ناریا بزح  تیلاعف  نیزاغآ  ياـهلاس  زا  هک  ملع  هّللادـسا   (2)« .دندش نادرگراک  دحاو  بزح  رد  حالطـصا  هب  هدومن و  تکرـش  نآ 
یم دوخ  هکنانچ  درک ، ناشتیاعـس  هاش  دزن  رد  تسناوت  اـت  دوب و  هتفرگ  رارق  ناـنآ  نادوسح  سأر  رد  ادـیوه  يریزو  تسخن  نیون و 

رد 21 راب  نیلوا  يارب  دسیون 

اب نیون  ناریا  بزح  ادیوه و  زا  ییوگدب  رد  شتامحز  درک  ساسحا  زیخاتسر ، بزح  سیـسأت  زا  سپ  زور  هد  دودح  دنفسا 1353 ،
درک فارتعا  هاش  زور  نآ  رد  .تسا  هدش  نیرق  تیقفوم 

زا دندوب  هدروآ  تسد  هب  ریزو  تسخن  ادـیوه  زین  نیون و  ناریا  بزح  درک  یم  روصت  وا  هک  يراظتنا  دـح  زا  شیب  یبای  تردـق  هک 
: تسا هدوب  زیخاتسر  بزح  سیسأت  يارب  وا  لیالد 

ضرع ارچ ؟ دندومرف  .تسا  رکپ  یلیخ  مه  ریزو  تسخن  تسا و  بیجع  مدرم  لابقتـسا  مدرک  ضرع   (3) .دش بزح  تبحص  مه  زاب 
نیب عطاق  تیرثکا  ياعدا  تیرثکا ) بزح   ) نیون ناریا  رخآ  مدرک 
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یم هک  متـسه  نئمطم  تسا و  یـشوهاب  مدآ  هتبلا  دندومرف ، .دناد  یم  هچ  یـسک  رگید ، ياه  باسح  مه  دیاش  تشاد و  ناریا  مدرم 
يارب دوب  نکمم  مه  مرازه  کی  یلو  دوشب ، دناوت  یمن  یهگ  چیه  دناد 

نیا لـخاد  رد  دـندومرف  یتـح  .مونـش  یم  هاـشنهاش  زا  ار  شیاـمرف  نیا  هک  تسا  هعفد  نـیلوا  نـیا  .دـنارورپب  ییاـه  لاـیخ  شدوـخ 
مه اب  دنناوت  یم  هتبلا  دوب ، يوق  ياه  نویسکارف  یتقو  عیسو  تالیکشت 

(1) .هاشنهاش ریبدت  هب  هّللاءاشام  .دننک  تسرد  یتیرثکا  اب  تلود  هدرک ، فالتئا 

هب تبـسن  زین  ار  هاش  ینارگن  یتح  هک  دوب  هتفای  تسد  یهاگیاج  هب  ههد 1350  تسخن  ياهلاس  یط  نیون  ناریا  بزح  بیترت ، نیدب 
هاش هبناج  همه  ياهتیامح  زا  هراومه ، تیلاعف ، اهلاس  یط  نیون  ناریا  بزح  هک  دوبن  یکش  .تخیگنا  یم  رب  بالقنا » رادساپ  بزح  »

دوب و هدرب  هرهب 

رد دندوب  هتسناوتن  زگره  دوخ  ياهشالت  مامت  مغر  هب  زین  نآ  نافلاخم  ریاس  یسایس و  يابقر 

رظن هب  نینچ  .دنیامن  داجیا  يدج  یعنام  روشک ، طاقن  یصقا  رد  نآ  رادتقا  دیازت  هب  ور  دنور 

زا یمهم  شخب  رد  لاغتشا  ای  تمدخ و  دیما  هک  یناسک  ههد 1340  رخاوا  زا  لقادح  هک  دیسر  یم 

هک ارچ  دنتـسناد ، یم  ریذـپانراکنا  یترورـض  ار  بزح  نـیا  رد  تیلاـعف  تیوـضع و  دـندینارورپ ، یم  رــس  رد  ار  تیمکاـح  ناـکرا 
یتینما ياههاگتسد  اب  لاح  نیع  رد  تشاد و  گنتاگنت  يا  هطبار  یلحم  تارادا  اهداهن و  اب  تکلمم  رـساترس  رد  بزح  تالیکـشت  »

بزح .دوب  کیدزن  سامت  رد  زین 

شاداپ ناس  هب  ار  دوخ  ياضعا  یضتقم  دراوم  رد  هک  تشاد  رایتخا  رد  یناوارف  یتلود  يرادا  لغاشم 

هب تسد  لماوع  نیا  .دوب  بزح  ياـضعا  راـیتخا  رد  تکلمم  مهم  لـغاشم  ماـمت  رخاوا  نیا  عقاو  رد  .دراـمگ  یم  رب  تاـماقم  نیا  هب 
ماقم و هک  هاش ، زا  شیرهاـظ  يونـش  فرح  دوجو  اـب  ادـیوه  هکنیا ، نمـض   (2) «. دیـشخب یعقاو  یتردـق  بزح  هب  داد و  مه  تـسد 

رادتقا نیون  ناریا  بزح  دنمتردق  تالیکشت  قیرط  زا  اتدمع  دوب ، هداد  هجرد  لزنت  ییارجا  ریدم  کی  دح  ات  ار  ریزو  تسخن  تلزنم 
يداهن تردق  قادصم  نیرتمهم  کش  یب  ، » نیاربانب .داد  یم  شرتسگ  يداصتقا  زین  یعامتجا و  یسایس ، فلتخم  نوئـش  رد  ار  دوخ 

هک هاش ، دوسح  ساسح و  هاگن  زا  تسناوت  یمن  هتبلا  رما  نیا  »(3) و  .دوب نیون  ناریا  بزح  تالیکشت  رب  شطلست  نامه  ادیوه  هدش 
روط هب  مه  ادیوه  دنمتردق  يابقر 

.دنامب رود  دندز ، یم  نماد  شتیساسح  رب  بترم 

دیوم اتدمع  هک  داد  یم  هئارا  ییاه  لیلحت  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت  لیالد  نوماریپ  زین  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  نامز ، نامه  رد 
رادتقا شهاک  يارب  هاش  شالت  ینعی  ریخا ، هیرظن 

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 221 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_134_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_134_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_134_3
http://www.ghaemiyeh.com


رب اکیرمآ  ترافس  دانسا  زا  هکنانچ  .دوب  نیون  ناریا  بزح  يانتعا  نتشادرب  نایم  زا  ادیوه و 
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یم یبایزرا  يرورـض  تبثم و  يرما  ناریا  رد  اکیرمآ  ذوفن  هعـسوت  يارب  ار  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  ترافـس  نآ  يایلوا  دـیآ ، یم 
زا دوب  رارق  نآ  زا  شیپ  هک  ناریا  یعامتجا  یـسایس ، هصرع  رد  روشک  نآ  ياهحرط  تسکـش  طیارـش  رد  هک  دش  یم  هتفگ  .دـندرک 

ار نیشیپ  هصیقن  نآ  دناوتب  دیدج  یبزح  کت  ماظن  دندوب  راودیما  روشک  نآ  ناراذگتسایس  دریگب ، تروص  یبزح  ود  متـسیس  قیرط 
بازحا لالحنا  رد  هاش  نایماح  زا  دیاب  ار  اه  ییاکیرمآ  نیاربانب ، .دنک  ناربج  هاوخلد  وحن  هب 

لیروآ شرازگ  رد  اکیرمآ  ترافس   (1) .میروآ رامش  هب  زیخاتسر  ریگارف  دحاو و  بزح  ندرک  نیزگیاج  روشک و  رد  لاعف  یمـسر 
هلـسلس تردـق  ياـه  هیاـپ  تیبثت  تهج  رد  یماـگ  ار  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  شعوبتم ، تلود  هجراـخ  روما  ترازو  يارب  ، 1975

سیـسأت نیـشیپ و  یبزح  ماظن  فذـح  هاش ، سفن  هب  داـمتعا  نوزفازور  شیازفا  هک  دـنک  یم  حیرـصت  دـناوخ و  یم  ناریا  رد  يولهپ 
هاش ینارگن  هب  هژیو  هب  شرازگ  نیا  رد  ترافس  .دوب  هتخاس  ریذپان  بانتجا  ار  دیدج  دحاو  بزح 

رتدنمتردق بزح  نیا  درک  یم  ساسحا  هک  دنک  یم  هراشا  نیون  ناریا  بزح  هجوت  لباق  رادتقا  زا 

، لاح نیا  اب  .دشاب  نآ  اب  یسایس  تباقر  هب  رداق  مدرم  بزح  ینعی  نآ  فلاخم  بزح  هک  هدش  نآ  زا 

هب دـشاب ، هدروآ  مهارف  ار  نیون  ناریا  بزح  لالحنا  تابجوم  ادـیوه  صخـش  نوزفازور  تردـق  هک  ار  هدـیقع  نیا  اکیرمآ  ترافس 
نادساح نافلاخم و  نهذ  هتخاس  ار  نآ  دنک و  یم  در  یلک 

زیخاتـسر بزح  سیـسأت  زا  هام  راهچ  دودـح  هک  هیئوژ 1975 ،  10 ریت 1354 / رد 19  دـعب ، هام  دـنچ   (2) .دنک یم  یبایزرا  ادـیوه 
اراکـشآ بزح  نیا  سیـسأت  هک  درک  هدـیقع  راهظا  نارهت ، زا  يرگید  توافتم  اتبـسن  شرازگ  رد  اـکیرمآ  ترافـس  دـش ، یم  يرپس 

تسا هداد  شهاک  ار  ادیوه  رادتقا  هطیح 

رد داسف  شرتسگ  هب  ور  دنور  ادیوه ، نیون و  ناریا  بزح  نوزفازور  تردق  رب  هوالع  هک  درک  لیلحت  نینچ  ایس  شرازگ  دانتسا  هب  و 
رگید هک  تسا  هدرک  دعاقتم  ار  هاش  نیون  ناریا  بزح  ناکرا 

لیالد نیرت  مهم  زا  ار  دودحمان  تردـق  لامعا  هب  هاش  هقالع  ترافـس  نیا ، رب  هوالع   (3) .دنک لمحت  ار  دوجوم  تیعضو  دناوت  یمن 
: دنک یم  حیحصت  دنک و  یم  دادملق  زیخاتسر  بزح  سیسأت 

یـسایس تیافک  اب  دارفا  زا  تسا  هتـسناوتن  یبزح  دـنچ  متـسیس  هکنیا  رب  ینبم  ار  تلود  هاش و  ررکم  تاراهظا  یلامجا  روط  هب  مه  ام 
لح ار  لکشم  نیا  یبزح  کت  متسیس  .مینک  یم  لوبق  دنک  هدافتسا 

یتحاران هوالع  هب  .دهد  ناشن  دوخ  ياه  تیلاعف  هب  مدرم  هقالع  بذج  رد  ار  دوخ  تیلباق  هک  تسا  هتـسناوتن  زونه  هچ  رگا  .دنک  یم 
حرطم یبزح  دنچ  متسیس  رد  هک  يدودحم  دنچ  ره  تاداقتنا  زا  هاش 

اراکشآ هاش  هچ  رگا  .دوب  ناریا  مار  یلو  فلاخم  حانج  فذح  هب  وا  میمصت  رد  یمهم  لماع  دش  یم 
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وا يارب  هک  فلاخم  حانج  بزح  کی  نداد  بیترت  زا  يو  عقاو  رد  یلو  دهد  یم  حیجرت  ار  یبزح  دنچ  متـسیس  هک  دوب  هدرک  مالعا 
قباس لکریبد  ود  اب  وا  دروخرب  .دوب  زجاع  دشاب  لوبقم  ای  لوقعم 

کی ناریا  تموکح ]  ] لرتنک تحت  یـسایس  ياضف  هک  تسا  هدرک  عناـق  ار  وا  اـنئمطم  يرماـع  رـصان  ینک و  یقن  یلع  مدرم : بزح 
.دـندش صخرم  یگداس  هب  دـش  ادـیوه  ای  هاش  یتحاران  ثعاب  لک  ریبد  ود  نیا  ياهداقتنا  هک  یعقوم  .دـنک  یمن  لمحت  ار  فلاـخم 

نیا هک  دراد  داـقتعا  وا  .دـشاب  یبرغ  یـسارکومد  هراـبرد  شروهـشم  رظن  ناـمه  تـسا  نـکمم  هاـش  میمـصت  رد  رگید  رثؤـم  لـماع 
دور یم  راظتنا  هک  نانچ  نآ  دناوت  یمن  دندروآ  دیدپ  ار  نآ  هک  یعماوج  نامه  رد  یتح  یسارکومد 

ناریا یسایس  یگنهرف و  وج  زا  ازجم  رایسب  يا  هدیدپ  ناونع  هب  یسارکومد  هب  وا  .دشاب  قفوم 

هب تسا  هدوب  رداق  دبتسم  زکرمتم و  رایسب  ياه  تموکح  تحت  اهنت  ناریا  وا  رظن  هب  .درگن  یم 

شیازفا يوس  هب  رگید  یمدق  ناوت  یم  ار  ناریا  زیخاتسر  بزح  هنیمز ، نیا  رد  .دبای  تسد  تمظع 

، کچوک تالجم  اه و  هماـنزور  يراـبجا  لـیطعت  كوکـشم ، قباوس  ياراد  ناراـگن  هماـنزور  جارخا  .تسناد  هعماـج  نیا  رب  طلـست 
( دیشک لوط  سرام 1975  رخآ  ات  ربماسد 1974  زاغآ  زا  هک   ) ییوجـشناد راد  هقباس  ياه  یمارآان  هب  تبـسن  نشخ  تسایـس  ذاختا 

رتدنت تسایس  ذاختا  رادومن  یگمه 

هئطوت 1973 نایوجـشناد و  هلئـسم  دیاش  عقاو  رد  .دـشاب  یم  دـنریذپ  یمن  ار  ناریا  یلعف  یـسایس  يانب  رد  تیلاعف  هک  اهنآ  دروم  رد 
ذاختا نتخادنا  ولج  ثعاب  هاش  دض  رب  نارکفنشور  ناراگن و  همانزور 

ره رد  بزح  ياه  هتیمک  داجیا  يارب  ییاه  همانرب  اریز  .دشاب  هدش  هاش  بناج  زا  یمیمصت  نینچ 

.تسا ارجا  تسد  رد  هدکشناد 

یمیدق کیتکات  دشاب و  یم  نایناریا  یگدنز  ياه  هنیمز  مامت  رب  دوخ  طلـست  طسب  ددص  رد  هک  تسا  هداد  ناشن  هاش  تروص  ره  هب 
یمسیناکم زئاح  زیخاتسر  بزح  .دریگ  یم  چیه  هب  تسا  هدیمان  رهاظ  رد  دهعتمریغ  دازآ و  رظان  کی  هک  ار  نارگید  نارکفنـشور و 

.دشاب یم  بولطمان  نیفلاخم  ییاسانش  يارب  زین  ینوناق  يا  هلیسو  یسایس  تیلاعف  رد  یبایهار  ناکما  داجیا  رب  هوالع  هک  تسا 

، نادنز نیب  دیاب  ناریا  رد  وا  همانرب  هب  ناضرتعم  هک  تسا  هاش  هیرظن  نیا  رب  زیخاتسر  بزح  يانب 

(1) .دننک باختنا  ار  یکی  ندش  وحم  ای  دیعبت و 

تسا و هدوب  نیون  ناریا  بزح  ادیوه و  رادتقا  دیدحت  تهج  رد  یماگ  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  ددـعتم ، عبانم  حیرـصت  هب  هکنآ ، اب 
هک یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  دعب  دش ، یم  بوسحم  گرزب  يا  هدـنزابادیوه  تیمکاح ، هعومجم  رد  تالوحت  نیا  زورب  زا  دـعب 

نادنز زا  ار  ادیوه 
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بزح سیـسأت  تفرگ ، رظن  رد  وا  يارب  هاگداد  هک  یتساوخرفیک  هناگ  هدـفه  دراوم  هلمج  زا  دـندرب ، نویبـالقنا  نادـنز  هب  كاواـس 
، دوب هتفاین  هار  نآ  رد  يرییغت  رهاظ  بسح  رب  زین  ماـگنه  نآ  اـت  هک  تیطورـشم  یـساسا  نوناـق  رظنم  زا  لاـح ، ره  رد  .دوب  زیخاتـسر 
(2) .دوب هتفرگ  ماـجنا  تیمکاـح  تلود و  باـسح  هب  هک  دـش  یم  هدرمـش  ینـالک  زیر و  روـما  ییاـهن  لوئـسم  ریزو  تسخن  صخش 

زا میرذگب 
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یمامت هب  بیرق  هدیشوک و  نآ  یفیک  یمک و  هعـسوت  هار  رد  تخـس  زیخاتـسر ، بزح  رد  شا  يربهر  نارود  لوط  رد  ادیوه  هکنیا ،
رق یخرب  مغر ، هب  ادیوه  عقاو ، رد  .دوب  هدمآ  دوجو  هب  وا  یلکریبد  نارود  نامه  رد  زیخاتسر  بزح  ياه  هعومجم  ریز  تالیکـشت و 

شهاگیب هاگ و  ياه  ندز 

.دوب هدرکن  راذگورف  زیخاتسر  بزح  فادها  دربشیپ  يارب  یششوک  چیه  زا  لمع  هطیح  رد  یصوصخ ، لفاحم  رد 

ریگارف دـحاو و  بزح  سیـسأت  اـب  هتخادـنا و  ساره  هب  ار  هاـش  نیوـن  ناریا  بزح  نوزفازور  تردـق  هـک ، هاگدـید  نـیا  فـالخ  رب 
یهورگ دهد ، نایاپ  ناریا  بزح  هرطیس  رب  ات  دش  نآ  رب  زیخاتسر ،

هندـب هب  خوسر  رد  نیون  ناریا  بزح  تردـق  مدـع  ییآراـکان و  رطاـخ  هب  تقیقح ، رد  هک  دـنا  هدـیقع  نیا  رب  نارظنبحاـص  زا  رگید 
مهارف زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  بابـسا  هدش ، نییعت  فادها  ققحت  رد  بزح  نیا  تیقفوم  ناکما  زا  هاش  يدیمون  روشک و  یعامتجا 

نآ عبت  هب  روشک و  رب  مکاح  یبزح  ود  ماظن  ییآراکان  ریز  حرش  هب  یتیب  کت  رد  رصاعم ، نارعاش  زا  دنمورب ، بیدا  .دمآ 

: تسا هدرک  فصو  نینچ  ار  زیخاتسر  دحاو  بزح  سیسأت  نتفای  ترورض 

تسرد يراک  دشن  نوچ  یبزح  ود  زا 

(1) دش زیخ  تراشب  یبزح  کت  مسر 

رب ینتبم  یـسایس  ماظن  کی  لامآ  ققحت  يارب  یـساسا  ماگ  عقاو ، رد  نیون  ناریا  بزح  اب  هک  تسا  دـقتعم  ییاکیرمآ  متاک  دراـچیر 
بوچراچ رد  اقیقد  دش و  هتشادرب  ناریا  رد  دحاو  یبزح 

مدرم تیلقا  بزح  هب  ار  يدـج  داقتنا  تیلاعف و  هزاجا  زگره  نیون ، ناریا  بزح  تیلاعف  نارود  مامت  رد  هاـش  هک  دوب  تسایـس  نیمه 
ریخا بزح  نیا  یسایس  هاگیاپ  لزنت  لیلقت و  رد  یتح  دادن و 

ماجنا رد  نیون  ناریا  بزح  تسکش  طیارش  رد  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  متاک  هدیقع  هب  ورنیا ، زا  .درکن  راذگورف  یـششوک  چیه  زا 
رـسفم اتلاب  لپ   (2) .تفرگ تروص  تشاد ، رایتخا  رد  ار  هطلـس  تردـق و  ياـهرازبا  یماـمت  هک  ریگارف  اـبیرقت  بزح  کـی  فیاـظو 

زاغآ نامه  زا  هاش  اتلاب  لـپ  رظن  هب  .دراد  دـنک ، یم  زاربا  متاـک  هچنآ  ریظن  يا  هدـیقع  مه  سیراـپ  پاـچ  دـنومول  فورعم  هماـنزور 
رارق نآ  ناراکردنا  تسد  رایتخا  رد  ار  هطلس  تردق و  ياهرازبا  مامت  نیون  ناریا  بزح  سیسأت 

بالقنا  ) رظن دروم  تاحالصا  وس  کی  زا  دناوتب  بزح  نیا  قیرط  زا  هک  تشاد  دیما  دوب و  هداد 
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مدرم فلتخم  راشقا  نوزفازور  تکراشم  بابسا  نامزمه  دوخ  يدادبتسا  هطلـس  شرتسگ  اب  رگید  يوس  زا  دشخب و  ققحت  ار  دیفس )
هب اما  دـنک .» اـپ  تسد و  میژر  يارب  یمدرم  هاـگیاپ   » رتهب تراـبع  هب  دروآ و  مهارف  هدـش  نییعت  ياـهبوچراچ  رد  ار  روشک  روما  رد 

ناسآ لهـس و  نادـنچ  زین  نآ  نتخاس  هدروآرب  هک  هاش ، ياهوزرآ  ققحت  رد  تسناوتن  نیون  ناریا  بزح  تاراـیتخا ، نیا  ماـمت  مغر 
، هدش تسـس  هعماج  رد  بزح  نیا  رابتعا  هک  دوب  هدش  هداد  شرازگ  هاش  هب   » نوچ بیترت ، نیدب  .دـیامن  بسک  یتیقفوم  دومن ، یمن 

زاجم بزح  اهنت  ناونع  هب  ار  زیخاتـسر  بزح  تهج  نیمه  هب  .دـنک  دراو  بزح  هب  ار  يراـک  هبرـض  تفرگ  میمـصت  تهج  نیمه  هب 
سیـسأت زا  سپ  هاش  هک  دوب  شا  هدش  نییعت  فیاظو  ماجنا  رد  نیون  ناریا  بزح  ییآراکان  نیمه  ساسا  رب   (1)« .دومن مالعا  روشک 

یلمع هب  قـفوم  مه  دـیدج  بزح  نیا  هاـگره  هک  درک  حیرـصت  درمـشرب و  تیمکاـح  هدـنرب  گرب  نـیرخآ  ار  نآ  زیخاتـسر ، بزح 
دراوم هب  زین  یلخاد  عباـنم  رد   (2) .دش دهاوخ  وربور  يدـج  یتالکـشم  اب  وا  تموکح  همادا  دوشن ، دوخ  فیاظو  فادـها و  نتخاس 

یسایس يزاب  رد  تسب  نب  یلک  روط  هب  هدش و  نییعت  فیاظو  ماجنا  رد  نیون  ناریا  بزح  یناوتان  هک  میروخ  یمرب  ینوگانوگ 

ياـهلاس رد  زین  هاـش  دوخ   (3) .دـنا هدرمـشرب  زیخاتـسر  ریگارف  دـحاو و  بزح  سیـسأت  هدـمع  لیالد  زا  ار  هاش  رظن  دروم  یبزح  ود 
(4) .دوب هدرک  یتیاضران  راهظا  ریخا  بزح  صخالاب  بازحا و  نیا  درکلمع  زا  مدرم  نیون و  ناریا  بزح  تیلاعف 

تیلاعف ینارگن  اب  هاش  ههد 1350 ، تسخن  ياهلاس  یط  اصوصخ ، هک  دیآ  یمرب  نینچ  هاش  اب  ملع  هّللادسا  یصوصخ  ياهوگتفگ  زا 
ود حالطـصا  هب  ماظن  نیا  ّرـش  زا  ار  دوخ  ات  دوب  بسانم  یتصرف  دـصرتم  ًالامتحا  دوب و  رگ  هراظن  ار  نیون  ناریا  بزح  مدرم و  بزح 

یصالخ یبزح 

: تسا هتشون  نینچ  دادرم 1352 ، هبنشود 5  زور  تشاددای  رد  ملع  هّللادسا  .دشخب 

.درادن تیرثکا  ًالـصا  هک  تسا  مدرم  بزح  ءزج  دـندومرف  مدرک ، ضرع  ناجیابرذآ  یباختنا  يروتانـس  هب  انیب  رتکد  تاباختنا  يارب 
درادن تیرثکا  مه  نیون  ناریا  فسأت  لامک  اب  مدرک  ضرع 

.میراذگب دازآ  ار  اهزیچ  نیا  میا  هدرک  رکف  الاح  دندومرف  یلو  دندیدنخ  هاشنهاش  تیرثکا .) بزح  )

تاباختنا رد  هلخادم  نایلو و  عوضوم  دعب  .مدرک  نیسحت  ضرع  هاشنهاش  رکف  نیا  زا  نم  یلیخ 
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زا ریغ  هک  مه  ینک  رتکد  تخبدب  منک  ضرع  متساوخ  .تسا  هناقمحا  ردق  هچ  هک  مدناسر  ضرع  هب  ار  ییاتسور  گنهرف  ياه  قاتا 
(، دوب نیا  زا  شیپ  مدرم  بزح  لکریبد  ینک   ) تفگ یمن  يزیچ  نیا 

(1) .تسا دوز  زونه  مدید  مدرک ، لمأت 

ياههاگدید ریـسفت  هب  تسا ، هاش  دیجمت  فیرعت و  زا  لامالام  هک  نامک ، نیگنر  شا ، هلجم  رد  داژن  يدـنمیم  نیـسح  دـمحم  رتکد 
سپ دزادرپ و  یم  ناریا  رد  یسایس  بازحا  تیلاعف  هرابرد  هاش 

، درامش یم  رب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نیشیپ  بازحا  یماکان  للع  هاش  نانخس  زا  یسأت  اب  هکنیا  زا 

روشک رب  مکاح  یبزح  ود  ماظن  هک  دریگ  یم  هجیتن  هاش  ياه  هتفگ  زا  دیلقت  رد  مه  زاب  تیاهن  رد 

ترضحیلعا تایونم  دشاب  رداق  هک  دش  رهاظ  ینآ  زا  رتآراکان  مدرم ) بزح  نیون و  ناریا  بزح  )

شوخ هاـشنهاش  هشیدـنا  رد  زیخاتـسر )  ) دـحاو یبزح  سیـسأت  سپـس  بازحا و  نآ  لـالحنا  نیارباـنب ، دـناسرب و  روهظ  هصنم  هب  ار 
هدوب نونکات  هک  ینآ  زا  شیب  ار  روشک  ياضف  ات  دیشخرد 

زیخاتسر بزح  سیسأت  لیالد  زا  ار  روشک  رب  مکاح  یبزح  ود  ماظن  تسب  نب  هک  یهاگدید  دییأت  رد   (2) .دزاس کیتارکومد  تسا ،
روشک یعامتجا  یـسایس ، تـالوحت  نوناـک  رد  اـهلاس  دوخ  هک  میـسر  یم  نویاـمه  شویراد  هدـیقع  راـهظا  هب  اـتیاهن  درامـش  یمرب 

: دوب بزح  نیا  لکریبد  ماقم  مئاق  اهتدم  زین  زیخاتسر  بزح  تیلاعف  نارود  رد  تشاد و  يدج  يروضح 

افرص نیون  ناریا  بزح  هک  نآ  يارب  دوب ، هدیسر  تسب  نب  هب  هک  تساخرب  یبزح  ود  ماظن  تسکش  زا  زیخاتسر  بزح  لیکشت  لصا 
یتاماقم هب  دنتساوخ  یم  هک  یناسک  دوب ؛ یسایس  نیشام  کی 

یتاماقم هب  هک  یناسک  همه  یلو  دندوب ، هدیسر  یتاماقم  هب  هک  یناسک  ای  دندوب  بزح  نآ  رد  دنسرب 

ار بزح  اهنآ  دنکب و  تموکح  راک  رد  یتالخادم  تساوخ  یم  بزح  نآ  هک  نآ  يارب  .دندش  یمن  دنب  بزح  نآ  رد  دندوب  هدیسر 
دیاب راک  هچ  تسناد  یمن  هک  نآ  يارب  داد  یم  تسد  زا  لک  ریبد  کی  لاس  ره  هک  مه  مدرم  بزح  .دنتـسناد  یم  نابدرن  کی  طـقف 

ود ماظن  اـب  دوب  هدـنامرد  تاـباختنا  نداد  بیترت  رد  هاـش  .تشگ  یم  رب  هاـش  دوخ  هب  درک  یم  ماـظن  زا  هک  يداـقتنا  نیرتمک  .دـنکب 
لابند ًالصا  دوبن  تاباختنا  موزل  رگا  .ناریا  رد  دوب  بازحا  لیکشت  یلصا  تلع  تاباختنا  .تقو و  نآ  یبزح 

لاس رد  دوب ، هدش  راکشآ  تقو  نامه  ناریا  هعسوت  راک  تالکشم  نیا  رب  هوالع  .دنتفر  یمن  بزح 

يرقتسم عفانم  هک  نآ  يارب  تشاد ، یمن  ناکما  یبزح  ماظن  نآ  اب  دوش و  هداد  یتموکح  ماظن  رد  يرییغت  کی  تسیاب  یم  53 و 54 
ناکت دش  یمن  ار  یسک  هک  دوب  هدمآ  دوجو  هب  ماظن  نآ  رد 

(3) .دنکب لح  ای  دنکب  ناسآ  یبزح  ماظن  نداد  رییغت  اب  ار  دوخ  یسایس  لکشم  درک  یعس  هاش  هجیتن  رد  .داد 

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 229 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_139_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_139_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_139_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:139

ص 123. موس ، دلج  نیشیپ ، هّللادسا ؛ ملع ، - . 1
.49 صص 48 -  6 و  صص 2 -  دنفسا 1353 ، لوا  همین  ، 26 هرامش 25 -  لاس 8 ، نامک ، نیگنر  - . 2

.161 صص 160 -  .یس ؛ .یب  .یب  ویدار  تیاور  هب  ناریا  بالقنا  ششوک ؛ هب  اضرلادبع  يودهم ، گنشوه  - . 3
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زین یـسایس  یـسانش  هعماج  رظنم  زا  ناققحم  یخرب  ار  روشک  رب  مکاـح  یبزح  ود  ماـظن  یلک  روط  هب  نیون و  ناریا  بزح  ییآراـکان 
هب یمیظع  رشق  روهظ  هب  ههد 1350 ، لیاوا  ههد 1340 و  یمامت  رد  هک  ینوگانوگ  لماوع  ندرمـشرب  اب  دنا و  هداد  رارق  هجوت  دروم 
رد دیدج  هقبط  نیا  تکراشم  بذج و  يارب  تیمکاح  هاش و  شالت  نوچ  هک ، دنا  هتفرگ  هجیتن  دش ، رجنم  دیدج » طسوتم  هقبط   » مان

ياهنوناک ندز  مه  رب  اب  هکلب  اـت  تفرگ  رارق  هجوت  دروم  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  دادـن ، ار  مزـال  رمث  دوجوم  یـسایس  ماـظن  نورد 
يارب مزال  ناکما  دوب ، زکرمتم  مدرم  بزح  رد  مه  یکدنا  نیون و  ناریا  بزح  تالیکـشت  رد  اتدمع  نآ  زا  شیپ  هک  تردق  طلـسم 
اتدمع هک  دیدج  طسوتم  هقبط  بذج  رد  تسناوتن  زگره  میژر  داد  ناشن  يدعب  تالوحت   (1) .دیآ مهارف  نانآ  ندش  هتفرگ  يزاب  هب 

یبسن ولو  یتیقفوم  دندوب ، اهنآ  ریاظن  نادنمرنه و  ناکشزپ ، نایوجشناد ، لماش 

روشک يداصتقا  يزاسون  هعسوت و  دیدج  هلحرم  رد  تسا  ددص  رد  هاش  هک  تشاد  دوجو  ساسحا  نیا  لاح ، ره  رد   (2) .دنک بسک 
تکراشم هب  ار  دـیدج  شناد  ناگدـنراد  يأر و  بحاـص  هدرک و  لیـصحت  هقبط  زا  يرت  هدرتسگ  رـشق  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  اـب 

وا و نایم  يا  هطبار  دشاب و  یمهم  رصنع  وا  یتموکح  متسیس  رد  زیخاتـسر  بزح  هک  دوب  نیا  وا  تین   » رتهب یترابع  هب  دنک و  توعد 
(3)« .دنک مکحتسم  ار  یلایخ  طابترا  نیا  هدرک و  رارقرب  تلم 

زیخاتسر بزح  ناحارط 

ارتکد هجرد  ناگدنراد  یسایس و  مولع  ناوج  ناسانـشراک  زا  ، » زیخاتـسر بزح  ناگدنرب  شیپ  زین  ناحارط و  نیرت  مهم  زا  یهورگ 
هک دنتـشاد  رارق  نوتگتیناه  لئوماس  هاگدید  ریثأت  تحت  اتدـمع  روشک » هب  نادراو  هزات  نیا   » (4) .دندوب ییاکیرمآ » ياههاگشناد  زا 

تابث هب  لین  هار  اهنت   » دوب دقتعم 

نیا دوب  هدـش  راودـیما  زین  هاش  نانآ ، يراکمه  بلج  اب  تسا .» طبـضنم  یتلود  بزح  داجیا  هعـسوت  لاح  رد  ياهروشک  رد  یـسایس 
ياه هزومآ  اب  ار  قباس  یبزح  ود  ماظن  ياهیتساک  دناوتب  دیدج  هورگ 

دنتشاد هدیقع  نوتگتیناه  یسایس  هفسلف  نارادرب  وگلا  زا  هورگ  نیا  اصوصخ ، .دزاس  فرطرب  زیخاتـسر  دحاو  بزح  بلاق  رد  دیدج 
تلود و نایم  دنمزاس  هدنهد  دنویپ  هقلح  هب  یبزح  نینچ  »

ص:140

1357  - 1320 ناریا : یعاـمتجا  یـسایس ، تـالوحت  دـیدج : طـسوتم  هقبط  میحردـمحم ؛ یـضویع ، هـب : دـیرگنب  هنوـمن  يارب  - . 1
.334 صص 332 -  تالاقم ، هعومجم 

ص 334. نامه ، - . 2
.166 صص 165 -  تردق ، بارس  ناریا  تربار ؛ ماهارگ ، - . 3

.543 صص 542 - بالقنا ، ود  نیب  ناریا  دناوری ؛ نایماهاربآ ، - . 4
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رـصانع زا  یـشان  ياهرطخ  نیا ، رب  انب  تخاـس و  دـهاوخ  اـناوت  مدرم  جیـسب  هب  ار  تلود   » نآ عبت  هب  و  دـش » دـهاوخ  لیدـبت  هعماـج 
گنـشوه رتکد  نویاـمه ، شویراد   (2)، راـگزومآ دیـشمج  ریظن  یناـسک  ناوـت  یم   (1)« .درب دــهاوخ  نـیب  زا  ار  برخم  یعاـمتجا 

ربارب رد  ناهنپ  ادـیپ و  تروص  هب  اهلاس  هک  تفرگ  رظن  رد  هورگ  نیا  ورـشیپ  ار  یناخیلاع  یقنیلع  يراـصنا و  گنـشوه  يدـنواهن و 
(3) .دندوب هدرک  ییاهیناوخ  تفلاخم  نیون  ناریا  بزح  ادیوه و 

ص:141

.543 صص 542 - نامه ، دناوری ؛ نایماهاربآ ، - . 1
تفر و اکیرمآ  هب  هطسوتم ، تالیصحت  نایاپ  زا  سپ  .دش  دلوتم  نارهت  رد  لاس 1302  هب  هّللا ، بیبح  دنزرف  راگزومآ ، دیشمج  - . 2

نانچ ار  وا  اـکیرمآ  رد  تماـقا  .تشگزاـب  ناریا  هب  لاس 1330  رد  تفرگ و  ارتکد  لنرک  هاگـشناد  زا  تشادـهب  یـسدنهم  هتـشر  رد 
يوریپ ناریا  رد  اکیرمآ  تسایس  زا  هک  تفای  ترهش  ینادرمتلود  رامـش  رد  يرادا ، یـسایس -  رمع  نایاپ  ات  هک  داد  رارق  ریثات  تحت 
یگمه هک  هورگ ، نیا  .دـندرک  یمن  راذـگورف  یـشالت  چـیه  زا  ساسح  تاماقم  هب  نانآ  ءاقترا  رد  زین  اه  ییاـکیرمآ  دـندرک و  یم 

زا سپ  راگزومآ  .دندوب  فورعم  اه  يدراوراه  اه و  ییایجروج  هتسد  هب  احالطصا ، دندوب ، اکیرمآ  ياههاگـشناد  نالیـصحتلا  غراف 
سپ راگزومآ  .دندوب  اکیرمآ  تسایس  نارادفرط  زا  مه  نآ  یناریا  نانکراک  نیرتشیب  هک  دش  لصا 4  هرادا  دراو  ناریا ، هب  تشگزاب 

ترازو هب  رد 1338  و  راــک ، ریزو  رد 1337  يرادـهب ، ریزو  نواـعم  رد 1334  درک و  یط  ار  یقرت  ياـه  هـلپ  جــیردت ، هـب  نآ ، زا 
ترازو هب  هرابود  روصنم ، يریزو  تسخن  نامز  رد  .دنام  یقاب  ماقم  نیا  رد  لابقا  يریزو  تسخن  نارود  نایاپ  ات  دیسر و  يزرواشک 

هب تدم ، نیا  رد  دوب و  ییاراد  ریزو  لاس  تشه  يو  .دـش  ادـیوه  هنیباک  ییاراد  ریزو  تشهبیدرا 1344 ، رد  اتیاهن  تفر و  يرادـهب 
.دوـمن بلج  کـپوا  رد  دوـخ  یتـفن  درکلمع  لاـبق  رد  یبوـخ  هب  ار  هاـش  تیاـضر  درک و  اـفیا  یمهم  شقن  کـپوا ، رد  صوـصخ ،

ار رگیدکی  زرم  دح و  نانآ ، ود  ره  هاش ، روتسد  هب  اما  تشاد ، گنتاگنت  یتباقر  وا  اب  هک  دوب  ادیوه  هنیباک  ریزو  یلاح  رد  راگزومآ 
هکنآ ات  دنام  تمس  نیا  رد  دش و  بوصنم  روشک  ترازو  هب  ییاراد  ترازو  زا  راگزومآ  تشهبیدرا 1353 ، رد  .دندرک  یم  تیاعر 

زا هراوـمه  تفرگ و  رارق  نآ  ورـشیپ  حاـنج  سأر  رد  يو  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت  اـب  .دیـسر  يریزو  تسخن  هـب  دادرم 1356  رد 
ادیوه ياج  هب  زیخاتـسر ، بزح  یلکریبد  ماقم  رد  هاش ، روتـسد  هب  نابآ 1355 ، رد  .دوب  بزح  نآ  يدیلک  ناگدـننادرگ  ناریدـم و 

رویرهش رد 5  .دوب  مه  زیخاتسر  بزح  لکریبد  يریزو ، تسخن  تسپ  رب  هوالع  يد 1356  دادرم -  هام  دنچ  ءانثتسا  هب  يو  .تسشن 
هک دوب  وا  يریزو  تسخن  هرود  رد  .تشادـن  یتمـس  چـیه  روـشک ، زا  شجورخ  ماـگنه  اـت  داد و  افعتـسا  شماـقم  ود  ره  زا  ، 1357

ار یهاشنهاش  ماظن  بالقنا  شتآ  وا ، يافعتسا  زا  دعب  هام  شـش  تفرگ و  جوا  ینیمخ ، ماما  يربهر  هب  ناریا  مدرم  یبالقنا  تاکرحت 
هب رایتخب  روپهاش  باصتنا  اب  يد 1357 ، رد  .دوب  هاش  صاخ  هقالع  دروم  هراومه  يریزو  تسخن  نارود  ناـیاپ  اـت  يو  .دومن  طـقاس 

رتفد  » سیـسأت اـب  دـیزگ و  نکـسم  اـکیرمآ  رد  شلـصالا  یناـملآ  رـسمه  اـب  هارمه  تفگ و  كرت  ار  روشک  كاـخ  يریزو  تسخن 
هعومجم یسوساج ؛ هنال  دانسا  رشن  زکرم  هب : دیرگنب  رتشیب ، عالطا  يارب   ) .داد همادا  دوخ  ياهتیلاعف  هب  نتگنـشاو  رد  يژرنا » هرواشم 

زکرم صـص 678-679 ؛ مود ، دلج  يولهپ ، رـصع  نارگیزاب  دومحم ؛ یعولط ، ص 177 ؛ لوا ، دلج  اکیرمآ ؛ یـسوساج  هنال  دانـسا 
هب يدهاز  ریشدرا  یخیرات ؛ دانسا  یـسررب  زکرم  صص 261-262 ؛ كاواس ، دانسا  تیاور  هب  لابقا  رهچونم  یخیرات ؛ دانسا  یـسررب 

یـسایس و لاجر  لاح  حرـش  رقاب ؛ یلقاع ، 22 715-767 ؛ رایتخب ؛ ات  ءایض  دیـس  زا  دوعـسم ؛ دونهب ، ص 85 ؛ كاواس ، دانـسا  تیاور 
(. صص 36-30 لوا ، دلج  ناریا ، رصاعم  یماظن 
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.33 صص 32 -  نیشیپ ، دمحم ؛ نایرتخا ، 352 و  صص 351 - دلج 12 ، نیشیپ ، یفطصم ؛ یتوملا ، - . 3
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ياه 1320 و ههد  یط  هک  دندوب  ییاهیا  هدوت  دوش ، یم  هدرب  مان  زیخاتـسر  بزح  هیلوا  ناحارط  ناونع  هب  نانآ  زا  هک  يرگید  هورگ 
حیجرت نیـشیپ  تارکفت  رب  ار  یهاشنهاش  ماظن  رد  تمدـخ  هداد و  ناـیاپ  پچ  ياهلکـشت  ریاـس  هدوت و  بزح  رد  تیوضع  هب   1330

نت اههد  نایرفعج و  دومحم   (1)، هاوخکین زیورپ  يرهاب ، دمحم  رتکد  یلضفت ، ریگناهج  يزیورپ ، لوسر  .دندوب  هداد 

(2) اضردمحم نارازگتمدخ  فص  هب  قرش » هاگودرا   » زا رگید ،

ص:142

ناتـسریبد رد  هک  هلـصاف 1337-1333 ، رد  .تشاد  تیوضع  هدوـت  بزح  ناـناوج  ناـمزاس  رد  لاـس 1333  اـت  هاوخکین  زیورپ  - . 1
رد .داد  لیصحت  همادا  رتسچنم  هاگشناد  رد  تفر و  ناتسلگنا  هب  ناتسریبد ، زا  سپ  .تشادن  یـسایس  تیلاعف  دناوخ ، یم  سرد  بیدا 
هب دـش و  ادـج  بزح  زا  درک ، ادـیپ  اـپورا  رد  نآ  ناربـهر  اـب  هـک  یتاـفالتخا  لـیلد  هـب  اـما ، تسوـیپ ، هدوـت  بزح  هـب  هرود ، نـیمه 
لاس ات  تفرگ و  هدـهع  رب  نویـساردفنک  یهدـنامزاس  رد  يدایز  شقن  لاس 1339  زا  هاوخکین ، .تسویپ  نایوجـشناد  نویـساردفنک 

ياههاگتـسد اـپورا ، رد  شا  یـسایس  ياـهتیلاعف  مغر  هـب  .داد  هـمادا  نویـساردفنک  رد  ار  شتیلاـعف  تشگزاـب ، ناریا  هـب  هـک  ، 1343
رد دوب  هدش  لیـصحتلا  غراف  رتسچنم  هاگـشناد  زا  کیزیف  هتـشر  رد  هک  وا  دـندادن و  رارق  بیقعت  تحت  ار  وا  يولهپ  میژر  یتاعالطا 
اب نارهت  رد  هاوخکین ، .دش  بوصنم  یتعنـص  هدکـشناد  هاگـشیامزآ  تسایر  هب  تخادرپ و  سیردـت  هب  نارهت  کینکت  یلپ  هاگـشناد 

یسایس ياهتیلاعف  داد 1343 و  لیکشت  یهورگ  درک ، یم  لیصحت  ناتسلگنا  رد  اهنآ  اب  هک  دوخ  ناکلسم  مه  ناتـسود و  زا  يدادعت 
، يروـصنم دـمحا  .درک  زاـغآ  نیچ  تسینوـمک  بزح  وئاـم و  تراـظن  و  مسینینل » مسیـسکرام -   » يژولوئدـیا هب  شیارگ  اـب  ار  شا 

تازرابم ندرک  لکـشتم  اـهنآ ، یلـصا  فدـه  .دـندوب  هاوخکین  ناـهارمه  زا  ولناوریـش  زوریف  و  مدـقم ، لوسر  یناـشاکروپ ، روصنم 
حرف زا : دـنا  تراـبع  دنتـسویپ ، عمج  نیا  هب  هک  يرگید  ناـسک  .دوب  روشک  لامـش  یلگنج  یحاون  رد  هژیو  هب  ینازیتراـپ  یکیرچ و 

مان هب  يدرف  هک  نیدرورف 1344  ات 21  هاوخکین ، هورگ  .یلیلکو  ییاون و  ینارماک ، دمحا  نیربکا ، نیورـش  ینارهت ، اینربکا ، یـشو ،
ییاه هلولگ  هاش  رورت  دصق  هب  رمرم  خاک  رد  هاوخکین ، تیاضر  یگنهامه و  نودب  ینارماک  دـمحا  ناتـسود  زا  يدابآ  سمـش  اضر 

ییوجتـسج زا  سپ  یتاعالطا  ياهورین  .دادـن  تروص  يولهپ  میژر  اب  هزرابم  تهج  رد  یمادـقا  هنوگچیه  درک ، کیلـش  وا  يوس  هب 
.دـندرک ریگتـسد  ار  هاوخکین  زیورپ  هلمج  زا  ناـنآ و  زا  يرایـسب  دـندرب و  یپ  هاوخکین  هورگ  اـب  يداـبآ  سمـش  طاـبترا  هب  یحطس 

زا دوز  یلیخ  هاوخکین  اما ، .درک  موکحم  تدـم  ینـالوط  ياهـسبح  هب  ار  وا  ناتـسود  زا  یخرب  دـبا و  سبح  هب  ار  هاوخکین  هاـگداد ،
هاوخکین لاس 46[13 ] نایاپ  رد   » هداد و ناشن  لیامت  كاواس  يولهپ و  میژر  اب  يراکمه  هب  تشادرب و  تسد  دوخ  یبالقنا  تارکفت 

يا هدـع  يارب  تشادزاب  تسخن  ياهزور  نامه  زا  هک  ار  دوخ  هرهچ  درک  رارقرب  وا  اب  كاواس  هک  ییاهـسامت  اـب  درجورب  نادـنز  رد 
«. دـش رهاظ  میژر  عفادـم  هزرابم و  هنوگره  یعدـم  شقن  رد  هکلب  مدان  کی  سابل  رد  طقف  هن  تخاس و  راکـشآ  دوب ، هدـش  هتخاـنش 

تمادـن و راهظا  دوخ  نیـشیپ  یـسایس  ياهتیلاعف  تامادـقا و  زا  هک  ینویزیولت  ییاه  هبحاصم  ماجنا  اـب  هاوخکین  زیورپ  بیترت ، نیدـب 
رارق میژر  هجوت  دروم  دوز  یلیخ  دـش و  هدیـشک  یتاعالطا  ياههاگتـسد  يولهپ و  میژر  اـب  يدـج  يراـکمه  هب  درک  یم  ینامیـشپ 
شور زا  هاش  یضرا  تاحالـصا  نآ  سأر  رد  دیفـس و  بالقنا  هب  موسوم  تاحالـصا  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  نادنز  رد  يو  .تفرگ 

، یـسایس نوئـش  رد  يولهپ  یهاشنهاش  ماظن  نیا ، رب  اـنب  تسا و  رت  هناـیقرتم  زین  یتسیئوئاـم ) مسیـسکرام   ) نیـشیپ یـسایس  تازراـبم 
هب یبش  همین  رد  اهنآ  .دروآ  هار  هب  ار  یتسیئوئام  هورگ  تسناوت  یتباث  زیورپ   » .دور یم  شیپ  یلاـعت  ریـسم  رد  يداـصتقا  یعاـمتجا و 
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تاهابتـشا و زا  هداـتفا  هاـش  ياـپ  هب  يروـصنم  هاوـخکین و  هک  دینـش  رد  تشپ  رد  باوـخ  نهاریپ  اـب  حرف  .دـندش  هدرب  هاـش  روـضح 
، روشک زا  جراـخ  زراـبم  ياـههورگ  تیلاـعف  دروم  رد  هژیو ، هب  ود  نآ  تاـعالطا  .دـندرک  یم  وـفع  بلط  نامیـشپ ، دوـخ  یهارمگ 

دعاسم رظن  هناقداص  شور  اب  دوب  هتسناوت  هک  هاوخکین  داد .» يرای  فلاخم  ياههورگ  ریاس  نویـساردفنک و  اب  هزرابم  رد  ار  كاواس 
یناگمه يا  هناسر  زا  ات  دمآ  رد  ناریا  یلم  نویزیولت  ویدار و  مادختـسا  هب  دعب  یتدـم  دـنک ، بلج  دوخ  هب  ار  يولهپ  میژر  دامتعا  و 
يرایسب هارمه  هب  وا  .دناسرب  ناگناگیب  زین  نانطومه و  عالطا  هب  روشک  یلاعت  هعـسوت و  رد  ار  وا  تیمکاح  هعومجم  هاش و  شقن  رت ،

هرمز رد  درب ، مان  ار  نومزآ  رهچونم  نایرفعج و  دومحم  دیاب  نانآ  هلمج  زا  هک  قباس  ياهیا  هدوت  زین  دوخ و  یمیدق  ناکلـسم  مه  زا 
.دنتخادرپ نآ  جیاتن  فادها و  غیلبت  هب  دنتفرگ و  رارق  نآ  هفـسلف  دیفـس و  بالقنا  هدیدپ  کیژولوئدـیا  یملع -  لیلحت  نالوارقـشیپ 

هب یتفن  ناسانشراک  زا  يرایسب  معز  هب  هک  يدادرارق  درک - ، ءاضما  یتفن  ياهتکرـش  اب  ار  سیروم  تنـس  دادرارق  هاش  یتقو  هکنانچ 
 ... دنیاتـسب ار  هاش  ياهیربهر  ات  دندش  ادـصکی  مه  اب  همه  یتفن  ياهتکرـش  ناریدـم  اب  تارکاذـم  نایاپ  رد   » یتقو دوب -، ناریا  ررض 

زا بتارم  هب  يزوریپ  نیا  هک  درک  دـیکأت  نویزیولت  هدرپ  يور  تشاد ، ار  هاش  نتـشک  دـصق  هک  یهورگ  نیـسیروئت  هاوخکین ، زیورپ 
هب يو  درک ، مالعا  ار  زیخاتـسر  دـحاو  بزح  سیـسأت  هرابکی  هاـش  هک  یماـگنه  تسا .» رتمهم  تفن  تعنـص  ندرک  یلم  رد  يزوریپ 
هاـش يرگن  هدـنیآ  تیارد و  زا  شیاتـس  هب  دـندرک و  رازگرب  يدرگزیم  نویزیولت  رد  نویاـمه  شویراد  ناـیرفعج و  دوـمحم  هارمه 

نآ زا  .دوب  هتخاس  رت  هاتوک  یـسب  ار  گرزب  ندمت  ياهزرم  هب  روشک  ندیـسر  هار  بزح  نیا  سیـسأت  اب  نانآ  معز  هب  هک  دـنتخادرپ 
ياـهیزیر هماـنرب  زین  بزح و  نیا  ياـهیزاس  میمـصت  هعومجم  رد  دـش و  زیخاتـسر  بزح  ياهنیـسیروئت  نیرتـمهم  زا  هاوـخکین  سپ 

.تفرگ هدهع  رب  یهجوت  لباق  شقن  یتالیکشت  ییارجا و  یتیریدم ،
رد روشک  ياهتفرـشیپ  يولهپ و  میژر  زا  عاـفد  رد  يا  هفقو  یب  شـالت  هاوخکین ، زیورپ  ناریا ، مدرم  یبـالقنا  تاـکرحت  زاـغآ  اـب  - 2
وا .درک  یم  دیکأت » میژر  ياهتفرـشیپ  رب  هزور  ره  ررکم  تاغیلبت  رد   » نویزیولت قیرط  زا  هژیو  هب  داد و  ناشن  دوخ  زا  فلتخم  نؤوش 
رد روشک  گرزب  شهج  زاغآرـس  دیفـس  بـالقنا  نارود  ریخا  هلاـس  نارود 15  رد  روـشک  ياهتفرـشیپ  هک  تشاد  رارـصا  مه  زوـنه 

، يولهپ هرود  تاعوبطم  روسناس  رد  هژیو ، هب  هاوخکین ، .دـش  دـهاوخ  راکـشآ  دوز  یلیخ  نآ  عشعـشم  جـیاتن  هدوب و  فلتخم  نؤوش 
زیورپ قلطم ، يدیشر  راعتسم  ملق  هب  هایس ،» خرس و  رامعتسا  ناریا و   » فورعم هلاقم  نتم  هیهت  رد  هدش ، هتفگ  .تشاد  يا  هدمع  شقن 

لماک نتم  هاش ، تیاهن  رد  هک  دندرک  هیهت  يا  هناگادج  ياهنتم  نانآ  .دنتشاد  تسد  افش  نیدلا  عاجش  نایرفعج و  دومحم  هاوخکین ،
، شا یپچ  اقباس  ناتسود  هاوخکین و  یماما ، فیرش  يریزو  تسخن  نامز  ات  .درک  دییأت  روشک  تایرشن  رد  راشتنا  تهج  ار  نآ  هدش 
زا تامادقا  یخرب  اب  تشاد  دصق  هک  یماما  فیرـش  یناکت  هناخ  تسایـس  اب  جیردت  هب  اما  .دندوب  ءاشیام  لاعف  نویزیولت  ویدار و  رد 

، بالقنا يزوریپ  زا  سپ  هاوخکین  .دنتفر  اجنآ  زا  زین  اهنآ  نویزیولت ، زا  یبطق  جورخ  افعتسا و  اب  دنک ، يریگولج  میژر  طوقس  رطخ 
س 106-107؛ لاس ، تفه  یـس و  دمحا ؛ یعیمـس ، هب : دیرگنب  رتشیب  عالطا  يارب   ) .دـش موکحم  مادـعا  هب  بالقنا  هاگداد  يوس  زا 

نایوجشناد نیلـصحم و  یناهج  نویـساردفنک  دیمح ؛ تکوش ، صـص 124-129 ؛ مود ، دلج  ناریا ، هلاس  یـس  خـیرات  نژیب ؛ ینزج ،
روسناس لاس   25 و : صص 477-478 ؛ ملاع ، يامرفنامرف  میهاربادمحم ؛ يزیراپ ، یناتـساب  ددعتم ؛ تاحفـص  یلم ،) هیداحتا   ) یناریا

(. 775 ، 740 ، 726 ، 620 ، 611 ، 550 ، 529 صص 521 ، رایتخب ، ات  ءایض  دیس  زا  دوعسم ؛ دونهب ، ص 60-63 ؛ ناریا ، رد 
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هاـش راـبرد و  هب  تبـسن  دـندوب ، لاـعف  نیوـن  ناریا  بزح  ادـیوه و  فلاـخم  فـیط  رد  اتدـمع  هک  دارفا  نیا  .دـندروآ  يور  يوـلهپ 
هبرجت لبق ، اهلاس  زا  هک  دوب  ملع  هّللادسا  هورگ ، نیا  یماح  نیرت  یلصا  .دنتشاد  یگدرپسرس 

(1) .دنداد یم  لیکشت  ار  وا  دناب  ياضعا  نیرت  صخاش  دارفا  نیا  دوب و  هدرک  بسک  هدرک ، هبوت  ياهیا  هدوت  بذج  رد  يریگمـشچ 
نیون و ناریا  بزح  اب  ملع  هّللادسا  تفلاخم  هک  میریذپب  هاگ  ره 

ص:143
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نآ دندوب ، هدش  دراو  رابرد  ریزو  نارادفرط  ناتـسود و  هگرج  رد  قباس  ياهیا  هدوت  زا  یهورگ  تسا و  ریذپاندیدرت  ادـیوه  صخش 
بزح سیسأت  رکف  زا  هورگ  نیا  تیامح  لیالد  هب  ناوت  یم  هاگ 

ییاهروشک رد  نآ  یلمع  هنومن  هک  پچ  رکفت  رادفرط  ياهلکشت  هدوت و  بزح  رد  تیلاعف  هنیـشیپ  رطاخ  هب  نانآ  .درب  یپ  زیخاتـسر 
دنتـشادنپ یم  دنتـشاد و  رواب  یلوط  بتارم  هلـسلس  ياراد  یبزح  کت  ماظن  هب  دوب ، هتفای  دومن  نیچ  ای  ینابلآ و  ابوک ، يوروش ، ریظن 

سیـسأت رکف  یتقو  نیاربانب ، .دوش  یم  بوسحم  تنطلـس  یتخاس  کت  ماظن  میکحت  نماض  تسینومک » بزح   » نوچ يدحاو  بزح 
ماظن زا  يوریپ  رکفت  هنیشیپ  دندوب و  رادروخرب  یهاشنهاش  ماظن  بهاوم  زا  هک  هورگ  نیا  دمآ ، شیپ  ناریا  رد  ریگارف  دحاو و  یبزح 

سیـسأت نانآ ، .دـنبای  دـنویپ  هدـیدپ  نیا  اب  دنتـسناوت  یم  يرگید  یـسایس  هورگ  ره  زا  شیب  دنتـشاد ، دوخ  ناهذا  رد  ار  یبزح  کت 
ار زیخاتسر  بزح 

یتموکح زا  روصت  لباق  لکـش  اهنت  یهاشنهاش  میژر  ، » ناشرظن رد  دندرک و  یم  یبایزرا  یهاشنهاش  ماظن  فادـها  ققحت  رد  یماگ 
یگنهامه ناریا  تلم  قیمع  ياه  نامرآ  اب  هک  دشاب  یم  ناریا  يارب 

هدـهع رب  یهاـشنهاش  ماـظن  نیا  ياهدرواتـسد  زا  ار  يرادـساپ  نیرتـشیب  تسناوت  یم  زیخاتـسر  بزح  ناـیم ، نیا  رد  هتبلا   (1) «. دراد
ًالامتحا تیامح و  لیالد  حیرشت  رد  نایماهاربآ  دناوری  .دریگب 

رادـماو لبق  اهلاس  زا  هتـسویپ و  یهاشنهاش  ماظن  ناهاوخاوه  هگرج  هب  کنیا  هک  قباس  ياهیا  هدوت  يوس  زا  زیخاتـسر  بزح  یحارط 
جیـسب ار  اه  هدوت  تسناوت  یم  یتسینینل  راتخاس  اب  ینامزاس  اهنت  هورگ  نیا  هاگدید  زا  : » دسیون یم  دندوب ، هدـش  مکاح  میژر  فاطلا 

(2)« .دوش دومنهر  نردم  ًالماک  يا  هعماج  هب  ار  روشک  درادرب و  نایم  زا  ار  یتنس  عناوم  دنک ،

اـضرمالغ هـک  دارفا  نـیا  .دـنا  هدرک  یفرعم  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  حرط  ناگدننکداهنـشیپ  وزج  زین  ار  حرف  نارواـشم  زا  یهورگ 
یشیرق دمحا  یضاق ، لضفلاوبا  درمیلاع ، نیما  یمخفا ،

« یلم زیخاتسر   » ناونع تحت  یتالیکشت  سیسأت  حرط  لاس 1350  رد  راب  نیلوا  يارب  دنتسه ، صخاش  ناشنایم  رد  یجنگ  رهچونم  و 
.تشادن دش ، رولبتم  زیخاتـسر  دحاو  بزح  سیـسأت  رد  اهدعب  هچنآ  اب  یطابترا  هورگ  نیا  حرط  دـنا  هتفگ  اما   (3) .دندوب هدرک  هیهت 
زا سپ  لاس  ود  ابیرقت  هک  دناد  یم  لاس 1352  دودح  ار  قوف  يداهنشیپ  حرط  نامز  حرف  نارواشم  هورگ  وضع  درمیلاع  نیما 

یمـسر مالعا  زا  لبق  هام  شـش  طقف  حرط  نیا  هک  تسا  دـقتعم  یـشیرق  دـمحا  اما  .درک  مالعا  ار  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  هاـش  نآ 
حرط حرف  یتقو  .دیدرگ  داهنشیپ  زیخاتسر  بزح  سیسأت 

ص:144
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تتامش ار  نآ  ناحارط  دحاو  یبزح  هنوگره  سیسأت  اب  تفلاخم  نمـض  يو  داد ، هاش  تسد  هب  لاس 1353  طساوا  رد  ار  يداهنشیپ 
تیرومأم  » باتک هاش ، دوصقم  .دـنهد  یمن  ار  شباتک  ندـناوخ  تمحز  دوخ  هب  ییاهحرط  نینچ  هب  نتخادرپ  ياـج  هب  ارچ  هک  درک 

نآ رد  هک  دوب  منطو » يارب 

صخشم و هوجو  زا  یبزح  کت  ياه  ماظن   » هک دوب  هداد  رارق  دیدش  داقتنا  دروم  هتفرگ و  هرخـس  هب  ار  یبزح  کت  ماظن  تحارـص  هب 
(1)« .دنا یتسینومک  ياه  ماظن  مومذم  تخس 

روصت تلاح  نیرت  هنانیب  شوخ  رد  نانآ  .دـندش  یم  بوسحم  نیون  ناریا  بزح  ادـیوه و  ناـفلاخم  زا  يو ، نیرواـشم  هورگ  حرف و 
یم هک  دـیدج  یبزح  سیـسأت  دـندوب  راودـیما  تسا و  هدیـسر  تسب  نب  هب  شفیاـظو  ماـجنا  رد  نیوـن  ناریا  بزح  هـک  دـندرک  یم 

« یـسایس دنیآرف  ندرک  هزیتارکومد  تهج  رد  یماگ   » هدرک و ناربج  ار  هصیقن  نیا  دـشاب ، مکاح  یبزح  ود  ماظن  زا  لودـع  تسناوت 
رد دـیبات و  دـهاوخنرب  دـنیزگرب ، زین  لقتـسم  يا  یـشم  هک  ار  یثلاـث  بزح  دوجو  زگره  هاـش  هک  دنتـسناد  یم  ناـنآ  .درادرب  روشک 

حرط داهنـشیپ  قیرط  زا  دنتـشاد  راظتنا  دوب ، هدرک  دودسم  ار  یـسایس  تکراشم  شرتسگ  هنوگره  هار  نیون  ناریا  بزح  هک  یطیارش 
داجیا روشک  رب  مکاح  یـسایس » دنیارف  رد  یـشیاشگ   » دهن دوخ  رب  ار  زیخاتـسر  مان  تسناوت  یم  هک  ریگارف  دـحاو و  یبزح  سیـسأت 

هتسج دوس  حرف  نارواشم  زا  هورگ  نیا  ياههاگدید  تارظن و  زا  زیخاتسر  بزح  سیسأت  رد  هزادنا  هچ  ات  هاش  میناد  یمن   (2) .دنیامن
سیسأت رکف  تیوقت  رد  ار  هورگ  نیا  شقن  ناوت  یمن  تفرگ ، اپ  زیخاتسر  بزح  نآ ، زا  سپ  یمک  تدم  هک  ییاج  نآ  زا  اما  .تسا 

.تشاگنا هدیدان  هرسکی  هاش  نهذ  رد  زیخاتسر  بزح 

هتفهن هاش  يدادبتسا  يوخ  دیازت  هب  ور  دنور  رد  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت  لیلد  نیرت  مهم  دیاش  میدرمـشرب ، هک  یلیالد  عومجم  زا 
یماظن هب  ار  ناریا  یتنطلـس  هطورـشم  نیون ، ناریا  سپـس  نویلم و  مدرم ، هتخاس  تموکح  ياـه  بزح  تیلاـعف  سیـسأت و   (3) .دشاب

لزنت يدمک  کیژارت - 

زا ار  عاـمط  وجدوس و  یلو  كدـنا  یهورگ  ( 2 دـنک ؛ ءاضرا  ار  هاش  یبلط  تردـق  تلـصخ  يوخ و  ( 1 تسناوت : یم  طـقف  هک  داد 
هب تبـسن  شیپ ، زا  شیب  ار  روـشک  مدرم  تیرثـکا  ( 3 دزاس ؛ دـنم  هرهب  ماظن  نآ  بوچراـچ  رد  تیلاـعف  يداـصتقا  یـسایس ، بهاوم 
رد ناشرتشیب  روضح  هب  تبـسن  ساره  میب و  اب  دـنچ  ره  ار  عفانم  قیـالع و  ياراد  ياـه  تردـق  ( 4 دزاس ؛ رفنتم  نیبدـب و  تیمکاح 

نارظان ات  دروآ  مهارف  يا  هژوس  اتیاهن ، ( 5 و ، دراد ؛ هگن  راودیما  روشک  يداصتقا ، یسایس ، هصرع 

يوخ ات  دنزاس  صاخ  ماع و  هکحضم  ار  روشک  رب  مکاح  یسایس  ماظن  یجراخ ، یلخاد و  هاگآ 
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داب هب  دوب ، هارمه  تموکح  کیتارکومد  يرهاظ  يزاب  روآ  عوهت  بیرغ و  ياـهیزاس  اـضف  زا  ییاـه  هیـال  اـب  هک  ار  هاـش  يدادبتـسا 
.دنریگب هرخسم 

زگره .تسا  هدرکن  یقلت  تیمها  اب  يدـج و  ار  هاش  هتخاس  تموکح  بازحا  یـسایس ، روما  هب  هاـگآ  قداـص و  رظاـن  چـیه  نونکاـت 
نارود ناریا  رد  هطورـشم  کیتارکومد و  یماظن  ققحت  هب  دیما  زا  یکاح  هک  تسا  هدرکن  روطخ  یـسک  هلیخم  هب  يروصت  ای  هشیدنا 
تحت هک  دـندوب  هدرک  فارتـعا  شیپاـشیپ  بازحا ، نیا  ناربـهر  هـمه  عـقاو ، رد  .دـشاب  هدوـب  هتخاـس  تموـکح  بازحا  نـیا  هرطیس 
دقتنم تیلقا و  بزح  ربهر  نیلوا  .دیشخب  دنهاوخ  ناماس  ار  دوخ  تیلاعف  يولهپ ، اضردمحم  ناشدنمدرخ ، هاشداپ  هنایهاد  ياهیربهر 

هراومه هاش  ربارب  رد  هک  ملع ، هّللادسا  تلود ،

يرازگتمدخ ام  بزح  تلاسر  : » دوب هدرک  راهظا  شا  يربهر  تحت  بزح  فادـها  هرابرد  درک  یم  باطخ  داز » هناخ  مالغ   » ار دوخ 
« هاش ییادـف  ، » دـتفا سپ  شعامط  يابقر  زا  یماگ  هاش  هب  برقت  رد  دـید  یمن  یلیلد  هک  لابقا  رهچونم  تسا .» هاـشنهاش  هب  طرـشالب 
رب ار  نآ  مامز  دوخ  هک  ار  نویلم  تیرثکا  بزح  تلاسر  درک و  یم  باطخ  هاشنهاش  راثن » ناـج  رکاـچ   » ار دوخ  دـش و  یم  هدـناوخ 
ات هتبلا ، هنایهاد ،» ياهدومنهر   » نیا زا  يو  .دوب  هداد  دومنهر  هاش  هک  درک  نییعت  یفیاظو  فادها و  ياتـسار  رد  اقیقد  تشاد  هدـهع 

، نیون ناریا  یتلود  تیرثکا و  بزح  تیلاعف  ناوا  نامه  رد  هک  دوبن  مه  تهج  یب  و  دوب ! دنم  هرهب  شا  يریزو  تسخن  نارود  نایاپ 
هکنانچ بیترت ، نیدـب  و  تسا » ینویامه  ترـضحیلعا  ام  بزح  دوجو  تلع  : » تشاد راهظا  نآ  ناگدـننادرگ  زا  راـگزومآ  دیـشمج 

مدرم دنا  هدروآ  هاش » دض  رب  ناریا   » ناشکرتشم باتک  رد  هیرورول ، ناژ  یقوراف و  دمحا 

، نآ ناربهر  یسایس  نزو  هزادنا  هب  لقادح  بزح ، ود  نیا  تیهام  هک  دندرک  كرد  دوز  یلیخ  زین 

اترضحیلعا و تسا  حیحـص  هتبلا  دیوگب : یکی  ، » هک دوب  دهاوخ  رما  نیا  بازحا  نآ  يدوجو  هفـسلف  تسا و  یتیمها  هنوگره  زا  یهت 
(1)« .تسا حیحص  هتبلا  دص  اترضحیلعا  هک : دهد  رد  ادن  يرگید 

یسایس يدمک -  هرود  کی  نایاپ 

یمـسر یـسایس  بازحا  تیهام  رد  يرییغت  چیه  دوب ، هدـش  تیمکاح  ریگنماد   1342 ياـهلاس 1339 -  یط  هک  یـسایس  نارحب  نآ 
ناـیم دـناوتب  دـندش ، راودـیما  یخرب  هکنآ  زا  سپ  یهاـتوک  تدـم  تسرد  نیوـن ، ناریا  بزح  .درواـین  دوـجو  هـب  روـشک  رد  لاـعف 

هقبط زا  ییاه  هورگ  تیمکاح و 
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دمآ و راتفرگ  هاش  صخـش  یگماکدوخ  اتیاهن  بزح و  يربهر  ياهیهاوخدوخ  ماد  رد  دـنزب ، دـنویپ  يولهپ ، میژر  هب  رادافو  طسوتم 
يریگ عضوم  روآدای  اقیقد  هک  یعطقم  رد  ادیوه  راچان ، هب 

راکفا زا  نتفرگ  ماهلا  نیون ] ناریا   ] اـم بزح  لوصا   » درک مـالعا  دوب ، ههد 1330  یناـیاپ  ياـهلاس  یط  نویلم  مدرم و  بزح  ناربهر 
هب ناققحم  یخرب  دـش ، سیـسأت  زیخاتـسر  بزح  یتقو  لیلد ، نیمه  هب  میراد .» لماک  داقتعا  نآ  هب  همه  ام  هک  تسا  هاشنهاش  هیلاـع 

هرود کی  نایاپ  درک ، دای  يروتاتکید  ییافوکش  ناونع  تحت  نآ  زا  دیاب  هک  ار  هاش  هنارسدوخ  مادقا  نیا  یتسرد ،

(1) .دندرک یبایزرا  یسایس » يدمک -  »

لالحنا تسا ، هدرک  یـسررب  شتنطلـس ، لاـس  یط 37  ار  يدادبتـسا  ماـظن  هب  هاـش  نوزفازور  لـیم  هک  یکـسورویزاگ ، .ج  .كراـم 
نکمم لقادـح  رد  یـسایس  روما  رد  تکراشم  يارب  ناکما  تصرف و  هک   » دـناد یم  نآ  رگناشن  ار  هتخاـس  تموکح  یمـسر  بازحا 

، يرگید دقتنم  »(2) و  تسا

، بیترت هب  دناوخ ، یم  زیخاتسر  بزح  یـساسا  نکر  هس  هاش  هک  ار  یـساسا  نوناق  و  تلم ، هاش و  بالقنا  یهاشنهاش ، ماظن  لصا  هس 
وا رظنم  زا  هک  ینابرهش  كاواس و  یهاشنهاش ، یسرزاب  اب 

رب ینتبم  یـسایس  ماظن  هب  هاـش  هک  تفریذـپ  ناوت  یمن  زگره  نیارباـنب ،  (3) .دنیب یم  رظانتم  دندوب  رگبوکرـس  ییاههاگتـسد  هس  ره 
دناوت یم  درک ، یم  ساسحا  هک  دـندوب  تیلاعف  هب  زاجم  یماگنه  ات  طقف  شا  هتخاـس  دوخ  بازحا  تشاد و  داـقتعا  یبزح  تازراـبم 

ات دناوت  یمن  رگید  بازحا  نیا  تیلاعف  هطیح  هک  درک  كرد  یتقو  و  دشاب ، وا  يدادبتـسا  دـیازت  هب  ور  تردـق  لامعا  يارب  یهیجوت 
ياـه هیـصوت  تساوخ  یمن  یتح  هک ، يروط  هب   (4) .دومن مادقا  نآ  نتـشادرب  نایم  زا  هب  دـبای ، شرتسگ  يو  ياه  هتـساوخ  يادـنلب 
دحاو بزح  سیـسأت  بیترت ، نیدب   (5) .دونشب دنداد ، یم  صیخـشت  يرورـض  شتموکح  موادت  يارب  هک  ار  يا  هناهاوخریخ  رایـسب 

لیاصخ دومن  هب  نآ  ریاظن  ءارزو و  لاجر و  زین  تلود و  نارومأم  نادنمراک ، زا  معا  مدرم  فلتخم  راشقا  نایم  رد  زیخاتسر ،

هب لقادح ، ههرب ، نآ  رد  هک  دوزفا  ییاهیتیاضران  رب  شیپ ، زا  شیب  دش و  ریبعت  هاش  هنادبتسم 

(6) .دندوب هتفاین  زورب  يارب  یناکما  راکشآ  تروص 
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یمومع ناهذا  هب  ار  تموکح  يدادبتـسا  هویـش  دیازت  هب  ور  دنور  نامگ ، یب  زیخاتـسر ، دحاو  بزح  سیـسأت  هک  روصت  نیا  هیاپ  رب 
راکفا نایم  رد  تالیکـشت  نیا  یفنم  راب  زا  نتـساک  تهج  داد  رادـشه  هاش  هب  تقو ، رابرد  ریزو  ملع ، هّللادـسا  درک ، دـهاوخ  ردابتم 

ناونع نداهن  زا  یمومع 

: میناوخ یم  ملع  دنفسا 1353 ، هبنشود 19  زور  ياهتشاددای  رد  .دنک  زیهرپ  نآ  رب  بزح 

بزح نیا  ما ، هدرک  رایتخا  هنیمز  نیا  رد  هک  يدودحم  رایـسب  نیرواشم  رظن  هب  مرظن و  هب  هک  مدرک  یـضیارع  بزح  هب  عجار  يردق 
مزال لاح  .تسا  مدرم  مومع  تکراشم  نیا  .دیایب  رد  يوروش  تسینومک  بزح  هیبش  مدرم ، رب  طلـسم  دحاو  بزح  تروص  هب  دیابن 
عون کی  تسا  کیرـش  هناخراک  مهـس  دیرخ  رد  هک  يرگراک  .دنـشاب  هتـشاد  یـسایس  رظن  دننک  یم  تکرـش  هک  مدرم  همه  تسین 

نیا رد  تایح  راهظا  قح  یتروص  هب  دیاب  مه  وا  دراد و  عفانم  عون  کی  راک و  رد  تکراشم 

دشاب و هتشاد  يرت  عیسو  داعبا  دیاب  بزح  .دوش  رارقرب   totalitaire رتیلاتوت ]  ] متسیس هک  نیا  هن  دشاب ، هتشاد  گرزب  بوچراهچ 
ار نآ  مسا  .تسین  حیحص  یتالیکشت  نینچ  رب  بزح  قالطا  ًالوصا 

.مدرک عناق  ار  هاشنهاش  منک  یم  رکف  دش و  ثحب  هنیمز  نیا  رد  یتدم  .تشاذگ  یلم  شبنج  دیاب 

.مینک تبحص  مه  اب  مه  زاب  دعب  ات  هدرک  يرکف  هچ  تالیکـشت  ندرک  هدایپ  هب  عجار  ریزو  تسخن  منیبب  رهظ  زا  دعب  راذگب  دندومرف 
تسا نیمه  دننک  یم  نآ  هرابرد  نارکفنشور  هک  یثحب  مدرک  ضرع 

(1) .تسا یلم  شبنج  تسین و  مکاح  بزح  نیا  هک 

یسایس و رت  يدج  تکراشم  ناکما  دیدج  رصع  رد  دندش  راودیما  یکدنا  زیخاتسر  بزح  سیـسأت  يادتبا  رد  هک  مه  یناسک  یتح 
هک دنتفایرد  يدوز  هب  دوش ، مهارف  يداصتقا  یعامتجا و  زین 

هدوب ناریا  رد  يروتاتکید  دادبتسا و  هعسوت  هار  رد  رگید  یماگ  عقاو  رد  تالوحت  رییغت و  نیا 

زا سپ  یکدنا  هک  زیخاتسر  بزح  درکلمع  زا  دیدج  طسوتم  هقبط  نایم  رد  يدیمون  هب  رتراک » هاش و   » باتک ناگدنـسیون   (2) .تسا
: دنا هدرک  هراشا  نینچ  دومن ، خر  نآ  تیلاعف  زاغآ 

ماظن یکیدزن  .دوب  هدـمآ  مهارف  طسوتم  هقبط  مدرم  زا  یـصخشم  شخب  ندـینادرگ  یبرغ  يارب  هاش  نویـسازینردم  يزاسون و  همانرب 
، یبرغ ياهروشک  ریاس  و   ) هدحتم تالایا  تموکح  اب  هاش 

هدرک لیصحت  ییاکیرمآ  ییاپورا و  ياههاگشناد  رد  یناریا  اههد  هک  دش  بجوم  هسنارف ) صخالاب 

اه هدرک  لیصحت  نیا  لاح  نیا  اب  .دنوش  انشآ  نانآ  يراجت  یماظن و  یملع ، نردم  ياه  شور  اب  و 

لوبق زا  ریزگان  زین  یمین  دندنام و  راک  یب  نانآ  زا  يرایسب  .دننک  بسک  دنتشاد  ار  شراظتنا  ناریا  رد  هک  ار  ییاه  هاگیاپ  دنتـسناوتن 
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رد زیخاتـسر  بزح  يراذـگناینب  اب  ناشیا  مشخ  .دوب  ناشیا  یبرجت  یملع و  ياـه  هاـگیاپ  زا  رت  تسدورف  هک  دـندش  ییاـه  تیعقوم 
بزح نیا  سیسأت  .دیسر  جوا  هب  سرام 1975 

هرادا رد  میظع  یمهـس  هک  تفر  یم  روصت  دش و  یم  یقلت  روشک  ندرک  کیتارکومد  تهج  رد  مهم  يراک  ناونع  هب  هاش  يوس  زا 
زا دعب  لاس  ناتسبات  رخاوا  رد  لاح  نیا  اب  .تشاد  دهاوخ  روشک 

ص:148

ص 406. مراهچ ، دلج  نیشیپ ، هّللادسا ؛ ملع ، - . 1
.359 صص 358 -  هنایمرواخ ، رد  اتدوک  تسایس و  تفن ، نارگید ؛ و  رتیپ ؛ دلیفسنم ، - . 2
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تیدودـحم دـش  ریزگان  هاش  تسا و  هزرابم  لاح  رد  رت  شیب  رادـتقا  بسک  يارب  اهنت  بزح  هک  دـش  مولعم  حوضو  هب  نآ ، سیـسأت 
هقبط رب  رما  نیا  دـنک ، لیمحت  ناماگـشیپ  تسایـس  رب  زیخاتـسر  بزح  بوچراچ  رد  یتح  لقتـسم  یـسایس  ياه  تیلاعف  رب  ار  ییاـه 

(1) .دمآ نارگ  تخس  دندوب ، هدرک  تکرش  بزح  ياه  تیلاعف  رد  هناقاتشم  هک  نارکفنشور  نایوجشناد و  طسوتم 

زیخاتسر بزح  سیسأت  همدقم  تاعوبطم ، فیقوت 

بزح لیکـشت  ياتـسار  رد  یماـگ  ناتـسبات 1352 ، رد  ار  هـلجم ) هماـنزور و   ) هیرـشن دودـح 63  یناهگان  فیقوت  یـسایس ، نارظاـن 
لرتنک زین ، كاواس  تشاد و  تراظن  تاعوبطم  رـشن  رب  يدرگناهج  تاعالطا و  ترازو  هرود ، نآ  رد  .دـننک  یم  یبایزرا  زیخاتـسر 

تسخن ياهلاس  رد  بیترت ، نیدب  .درک  یم  لامعا  نآ  ناگدنسیون  ناگدننادرگ و  تیعضو  تایرـشن و  تاجردنم  رب  یقیقد  عماج و 
هزاجا تسناوت  یمن  يدرگناهج  تاعالطا و  ترازو  كاواس و  تراظن  تاررقم و  بوچراچ  زا  جراخ  يا  هیرـشن  چـیه  ههد 1350 ،

یم عقاو  میژر  تیاـنع  دروم  تاـعوبطم  رگید  زا  شیب  دـندوب  تموکح  يوگزیجم  رتشیب  هک  یتایرـشن  نیارباـنب ، .دـنک  ادـیپ  راـشتنا 
هک ییاهیریگتخـس  مغر  هب  لاح ، نیا  اب   (2) .دـش یم  هتـشاذگ  نآ  ناگدـننادرگ  رایتخا  رد  هریغ  یلام و  ياهکمک  اسب  هچ  دـندش و 

، رطاـخ نیمه  هب  .تخاـس  یمن  هدروآرب  ار  میژر  تاراـظتنا  دـیاب  هکناـنچ  روشک  تایرـشن  زا  يدادـعت  مه  زاـب  تفرگ ، یم  تروص 
هاش .تفرگ  رارق  راک  روتسد  رد  تایرشن  لابرغ 

تایرـشن حطـس  رد  داقتنا  ناکما  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت  مالعا  ماگنه  تاعوبطم ، زا  يرایـسب  یناهگان  فیقوت  اـب  درک  یم  روصت 
.دیسر دهاوخ  رفص  هب  یلخاد 

لرتـنک رد  هک  دـهد  ناـشن  اـت  دـش  بوصنم  يدرگناـهج  تاـعالطا و  ترازو  هب  روپناـیک ، اـضرمالغ  ادـتبا  تایرـشن ، فـیقوت  يارب 
هتفرگ ارتکد  نارهت ، هاگشناد  زا  داصتقا  هتـشر  رد  هک  روپنایک  .تفر  دهاوخ  شیپ  دهد ، صیخـشت  تیمکاح  هک  يدح  ات  تاعوبطم 
يرادا یگرمگ و  نواــعم  لـصا 4 ، ینیزگراـک  سیئر  هماـنرب ، ناـمزاس  یلاـم  ریدـم  يرتسگداد ، یـضاق  ناونع  هب  نآ  زا  لـبق  دوب ،
تمدخ ناهفـصا  یبرغ و  ناجیابرذآ  ياهناتـسا  رادناتـسا  روشک ، یمادختـسا  يرادا و  روما  نامزاس  ياروش  سیئر  داصتقا ، ترازو 

رد ار  شفیاظو  روپنایک ، اب  شتاقالم  رد  هاش   (3) .دوب هدرک 
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.درک رداـص  تایرـشن  یخرب  راـشتنا  زا  يریگولج  يارب  یتاروتـسد  هتخاـس و  ناـشنرطاخ  تاـعوبطم  رب  رتشیب  هچره  تراـظن  تهج 
هتفگ تایرشن  ناگدننادرگ  هب  باطخ  هراب ، نیمه  رد  روپنایک 

هرود نیا  رد  تلم  هاش و  بالقنا  هفـسلف  یناسر  مایپ  رد  اه  هماـنزور  یعمج و  طاـبترا  لـیاسو  هک  يریطخ  فیاـظو  هاـشنهاش  : » دوب
لیاسو هک  دنتخاس  ناشنرطاخ  دندرک و  دیکأت  دنراد  هدهع  هب  یگدنزاس 

(1) «. دنزاس هاگآ  هدش ، ماجنا  ناریا  هعماج  رد  هک  ییاهتفرشیپ  زا  ار  مدرم  دیاب  یعمج  طابترا 

ناونع هب  ار  روپ  نیرآ  جریا  دوخ ، عوبتم  ترازو  نینواعم  باختنا  ماگنه  يدرگناهج  تاعالطا و  دیدج  ریزو  دادرخ 1353 ، رد 19 
(2) .دوب تاعالطا  ریزو  رواشم  هژیو و  ياهیـسررب  دـشرا  سانـشراک  روپ ، نیرآ  .درک  یفرعم  تاـعالطا  ترازو  یتاـعوبطم  نواـعم 

هب تایرشن  نیا  دش  هتفگ  یمسر  مالعا  رد  درک و  رداص  ار  هیرشن  فیقوت 63  روتسد  هام ، دادرخ  رخاوا  رد  روپنایک ،

يریزو تسخن  هرود  رد  هک  دوب  يا  هبوصم  دانتـسا  هب  مادـقا  نیا   (3) .دنا هدش  فیقوت  ناشلزان  ژاریت  یمومع و  لابقتـسا  مدع  رطاخ 
يرایسب نآ ، هناهب  هب  یلضفت  ریگناهج  لاس 1341 ، رد  ملع ، هّللادسا 

یتایرـشن اریز  .دندرکن  یقلت  يدج  ار  روپنایک  هناهب  نیا  زگره  روما ، هب  ناهاگآ  اما ، .دوب  هتـسب  ار  تقو  تلود  فلاخم  تایرـشن  زا 
هیرـشن عطقم ، نامه  رد  هک  يدازهب  یلع  .دـنداد  یم  همادا  دوخ  راک  هب  لزان  يژاریت  اـب  یمومع و  لابقتـسا  مدـع  مغر  هب  هک  دـندوب 
ناونعب ملع و  یلضفت -  همانبیوصت  دانتـسا  هب  هلجم  همانزور و  هک 63  لاس 1353  رد  : » تشون دوب ، هدش  فیقوت  هایـس ، دیپس و  شا ،

لباقم رد  یلو  .تسج  رطخ  زا  ژاریت  نتـشادن  دوجو  اـب   [ تموکح تخـسرس  يوگزیجم   ] ناـمک نیگنر  دـندش ، لـیطعت  ژاریت  یمک 
رد كاواس ، یتلود و  ياهداهن  دیدش  تراظن  دوجو  اب  بیترت ، نیدب   (4) «. دندش لیطعت  باصن  دح  ربارب  دنچ  يژاریت  اب  ییاه  هلجم 

لابرغ شیالاپ و  مه ، زاب  عطقم  نآ 

یم یناسک  کمک  هب  ار  تامیمصت  نیا  يدرگناهج  تاعالطا و  ترازو  تسا  هدش  هتفگ  .دوب  هدش  هداد  صیخشت  مزال  تایرشن  رد 
هرود ود  یکی  رد  ناـنآ  زا  یـضعب  هکنیا  رتدـب  دـندوب و  هیرـشن  ریدـم  ریبدرـس و  هدنـسیون ، یناـمز  دوـخ  ، » نآ زا  شیپ  هـک  تـفرگ 
یعمج هتـسد  فیقوت  زا  سپ   (5) «، دندوب هدیـسر  مه  هریدم  تأیه  تسایر  يریبد و  هب  یتح  دـندوب و  هریدـم  تأیه  وضع  اکیدـنس ،

(6) «. تفای شهاک  دصرد  ات 95   » یلخاد لاعف  تایرشن  دادعت  لاس  کی  زا  رتمک  یط  تاعوبطم ،

ص:150
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ص 139. كاواس ، نیتسیرک ؛ اونالد ، - . 6
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ار دوخ  یتامدقم  ياهشالت  هایس ، رازاب  داجیا  ذغاک و  تمیق  ندرک  نارگ  اب  تلود  دوش ، هتسب  راک  هب  اهتیدودحم  نیا  هکنآ  زا  شیپ 
تایرـشن نایم  زا   (1) .دوب هدرک  زاـغآ  تشاد ، یتیاـضران  ناـنآ  درکلمع  زا  هک  یتایرـشن  رتـشیب  هچ  ره  نداد  رارق  راـشف  تحت  يارب 

رمع ینایاپ  ياههام  رد  طقف  دنیامن و  تفایرد  ار  دوخ  ددجم  راشتنا  زوجم  دنتسناوت  اهنآ  زا  یخرب  تردن  هب  هدش ، فیقوت 

لاس 1353، رد  هیرشن  یناهگان 63  لیطعت  بیترت ، نیدب   (2) .دمآ مهارف  اهنآ  زا  يرتشیب  دادعت  رـشن  ناکما  جیردت  هب  هک  دوب  میژر 
ییاهتفلاخم اب  هلباقم  يارب  یتامدقم  مادقا  یهاو ، ياه  هناهب  هب 

.دهد خر  تالجم  اه و  همانزور  زا  یخرب  رد  زیخاتسر  بزح  سیسأت  مالعا  زا  سپ  تفر  یم  لامتحا  هک  دوب 

رادـتقا میکحت  یلخاد  لماوع  زا  هتـشذگ  دـناسر ، زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  عطقم  رد  هحورطم  تارظن  هطقن  هب  ار  هاش  هک  یتـالوحت 
هب شترا ، یماـظتنا و  يورین  تیوـقت  ناـفلاخم ، یـسایس  تاـکرحت  اهـشبنج و  بوکرـس  رد  كاواـس  ياهدرواتـسد  دـننام  تنطلس ،

ياهب یناهگان  شیازفا 

دومن و ریزارس  یتنطلـس  هنازخ  هب  ار  یناوارف  یتفن  ياهرالد  ههد 1350 ، تسخن  ياهلاس  رد  تفن  ياـهب  شیازفا  .ددرگ  یمرب  تفن 
دناوت یمن  رگید  يو  دـش  یم  روصت  هک  يروط  هب  .درک  جراـخ  بوـلطم  لداـعتم و  یناور  یحور -  تیعـضو  زا  ار  هاـش  هجیتـن ، رد 

یمامت هب  اباحم  یب  زیخاتسر ، ریگارف  دحاو و  بزح  سیسأت  اب  ور ، نیمه  زا  .دنک  نییعت  يزرم  دح و  شتردق  لامعا  يارب 

دوب هتفگ  هکنیا  .دـنرادن  وا  ياه  هتـساوخ  زا  يوریپ  يرادافو و  هب  ناعذا  زج  يا  هراچ  چـیه  ابیرقت  هک  درک  یم  فیلکت  روشک  مدرم 
هک تشادـن  نیا  زا  ریغ  یموهفم  دـننک  كرت  ار  روشک  دـیاب  راـچان  هب  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوضع  مدـع  تروـص  رد  روـشک  دارفا 

رگید اهنت  هن  مدرم ،

زا زین  یفرط  یب  یشم  ذاختا  سپ ، نآ  زا  هکلب  داد ، دنهاوخ  تسد  زا  ار  تیمکاح  اب  تفلاخم  قح 

ماظن هب  هک  دننک  فارتعا  دندوب  روبجم  مدرم  یترابع ، هب  .دش  دهاوخن  هتفریذپ  تیمکاح  يوس 

هک یناسک  تروص  نیا  ریغ  رد  .تشاد  دـنهاوخ  طرـش  دـیق و  یب  يرادافو  تسا  يولهپ  اضردـمحم  اـب  نآ  يربهر  هک  یهاـشنهاش 
ادرف نیمه  هکنیا  ای  دنورب و  نادـنز  هب  دـیاب  ای  نانئاخ  نیا   » هک دـنا  هدوت  بزح  نارادـفرط  خنـس  زا  دـنریذپن ، ار  بزح  نیا  تیوضع 

(3)« .دننک كرت  ار  روشک 

هک داد  ناشن  اتحارص  هاش  نآ ، رد  تیوضع  هب  مدرم  دیدهت  زیخاتسر و  بزح  سیسأت  اب 

ص:151

ياهام لاس 1352 و  ینایاپ  ياههام  رد  اهنیدناوخ  همان  هتفه  و  ناگدنیآ ، همانزور  ياههرامـش  هب  رتشیب ، تاعالطا  بسک  يارب  - . 1
.دینک هعجارم  لاس 1353  نیزاغآ 

کی هاـجنپ و  هحفـص  روـصم ، نارهت  هلجم  لوا ، باـتک  كاواـس ، دانـسا  تیاور  هب  تاـعوبطم  یخیراـت ؛ دانـسا  یـسررب  زکرم  - . 2
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.همدقم
ص 541. نیشیپ ، دناوری ؛ نایماهاربآ ، - . 3
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زا سپ  یهاتوک  تدم  .تسا  هدرک  عطق  نآ  اب  ار  شیاهدنویپ  یمامت  دیبوک ، یم  هنیس  رب  ار  یـسارکومد  گنـس  اهلاس  هکنآ  مغر  هب 
رد شنیـشیپ  ياه  هدیا  اب  ار  وا  دـیدج  میمـصت  نیا  تریاغم  یجراخ  ناراگنربخ  زا  یهورگ  هک ، یماگنه  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت 

جنپ اب  یـسارکومد ! یـسارکومد ، هشیدنا ! يدازآ  هشیدنا ! يدازآ  : » تفگ دـندرک ، يروآدای  تیطورـشم  یـسارکومد و  زا  تیامح 
اهفرح نیا  يدازآ ؟ یسارکومد ؟ مه ...! تشپ  ینابایخ  ياه  ییامیپهار  باصتعا و  ...نس  لاس 

لیالد زا  یتوافتم  ياهیبایزرا  فلتخم  عطاـقم  رد  هک  مه  اـکیرمآ  ترافـس   (1)« .میهاوخ یمن  ار  اهنآ  زا  مادـک  چـیه  اـم  هچ ؟ ینعی 
روشک هجراخ  ترازو  يارب  ریت 1354   19 هیئوژ 1975 / شرازگ 10  رد  تسا  هدروآ  لمع  هب  زیخاتـسر  بزح  درکلمع  سیـسأت و 

هب يو  لیامت  تلع  هب  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  رد  هاش  یلـصا  كرحت  ام  داقتعا  هب  انب  : » هک دنک  یم  هدیقع  زاربا  اتحارـص  شعوبتم ،
رظن رد  هک  هتفگ  تحارـص  اب  يو  دـشاب  هچ  ره  هاش  لیالد  دـشاب ]...[  یم  یلخاد  تاداقتنا  نازیم  شهاک  زین  رتشیب و  لرتنک  لاـمعا 

یب  ) یگـشیمه کـیتکات  زا  هک  دـهدن  هزاـجا  نارگید  نارکفنـشور و  هب  هداد و  شرتسگ  ناریا  طاـقن  ماـمت  رب  ار  دوخ  لرتـنک  دراد 
زیخاتسر بزح  .دننک  هدافتسا  راکشآ ) یتوافت 

ییاسانش تیوه و  صیخشت  يارب  قوقح  ساسا  زین  و  يرابجا ]  ] یسایس تکراشم  ياه  لاناک 

دیعبت نادنز ، نیب  دـیاب  دندنـسپ  یمن  ار  يو  رظن  نیا  هک  یناسک  هکنیا  رب  ینبم  هاش  مزع  رب  دروآ و  یم  مهارف  ار  هتـساوخان  نیفلاخم 
(2)« .دراد دیکأت  دننک ، باختنا  ار  یکی  یمانمگ  ای 

زیخاتسر بزح  سیسأت  يارب  هاش  لیالد 

ار یلیالد  بزح ، نیا  سیـسأت  نوماریپ  زین  هاش  هدـش ، حرطم  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  للع  هرابرد  هک  ییاـهرظنراهظا  همه  زا  غراـف 
رتشیب هچ  ره  ییادز  ماهبا  رد  دناوت  یم  هک  تسا  هدرمشرب 

حرط رد  ًالوا ، هک  دومن  مالعا  هاش  زیخاتسر ، بزح  سیسأت  لیاوا  رد  .دتفا  رثؤم  دادخر  نیا  زا 

نهذ زا  طقف  بزح  نیا  ایناث ، تسا ؛ هتفرگن  وگلا  یهورگ  ای  درف  چیه  زا  زیخاتسر  بزح  سیسأت 

دوجو يا  هلصاف  تلم ، هاش و  نایم  هک  ییاجنآ  زا  اثلاث ، و  هتفای ، تأشن  يو  دنمشیدنا  روکف و 

بزح نیا  هک  دومن  دـعاقتم  ار  دوخ  نخـس  نیعمتـسم  هکنیا  زا  سپ  هاش   (3) «. یلم ینعم  ماـمت  هب   » تسا يدولوم  بزح  نیا  درادـن ،
خیرات رد  بزح  نیا  سیسأت  درک  دیکأت  دراد ، یلم  ًالماک  یتیهام 
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.داد هار  دوخ  هب  يدـیدرت  نیرتمک  نآ ، راکنا  لباق  ریغ  ترورـض  رد  دـیابن  دور و  یم  رامـش  هب  میظع  یفطع  هطقن  روشک  تـالوحت 
بالقنا زاغآ  زا  هک  درمشرب  ییاهتسایس  موادت  رد  لیدب  یب  یماگ  ار  نآ  بزح ، نیا  رد  تیوضع  تهج  مدرم  هب  فیلکت  نمض  هاش 

ریطخ هفیظو  تلم ، هاش و 

تهج رد  یماگ  ار  زیخاتسر  بزح  سیسأت  لاس 1354 ، يزورون  مایپ  رد  يو   (1) .تسا هتشاد  هدهع  رب  ار  روشک  هبناج  همه  هعسوت 
تلم تاناکما  هیلک  اهدادعتـسا و  مامت  هار  نیا  زا  ات   » درک يراودـیما  راهظا  درمـشرب و  یلم  تدـحو  رتشیب  هچ  ره  تیوقت  میکحت و 

نانخس 12 رد   (2)« .دتفا راک  هب  یلم  تفرشیپ  هعسوت و  هب  تمدخ  هار  رد  يواسم  یطیارش  رد  ناسکی و  تروص  هب  دناوتب 

ثعاـب هک  یلماوـع  رکذ  لاس 1353 و  ات  شتنطلـس  زاغآ  زا  ناریا  یـسایس  ياـضف  رد  بزحت  دـنور  هب  هراـشا  اـب  تشهبیدرا 1354 ،
هب خساپ  رد  ار  زیخاتسر  بزح  سیسأت  دیدرگ ، بازحا  نآ  یماکان 

.نا ینویزیولت  هکبش  اب  نتگنشاو ، رد  تشهبیدرا 1354 ، هبحاصم 28  یط   (3)« .دیادزب ار  نیشیپ  صیاقن   » هک درک  یبایزرا  ییاهزاین 
لین ار  دادخر  نیا  یساسا  دوصقم  دننک ، یم  داقتنا  ناریا  دیدج  یبزح  کت  ماظن  زا  هک  یناسک  حیبقت  نمض  هاش  اکیرمآ ، یـس  .یب 

زا ار  روشک  یبزح  کی  دندش  یعدم  يا  هدع  هک  تسا  کحضم  یتسار  هب  : » تشاد راهظا  درمشرب و  تیطورـشم  یـسارکومد و  هب 
رادفرط بزح  هک  دنتفگ  یم  دارفا  نیمه  هب  ینامز  اریز  .دنک  یم  رود  یسارکومد 

رد دنتـسه و   [ زیخاتـسر  ] دـیدج بزح  وضع  همه  هک  یلاح  رد  .تسا  وگ `` هتبلا  بزح  فلاخم  بزح  و  وگ `` هلب  بزح  تلود 
(4)« .دنا هدمآ  درگ  مارم  فده و  کی  مچرپ و  کی  ریز 

هک درک  هراشا  يرگید  لیالد  هب  تلم ،» هاـش و  بـالقنا  وترپ  رد  ناریا  لـئاسم  یـسررب  هورگ   » اـب دادرخ 1354  تاقالم 17  رد  هاـش 
برغ ناهج  زا  هناروکروک  یـسابتقا  ار  تیطورـشم  بالقنا  نخـس ، زاغآ  رد  هاش  .تخاس  یم  يرورـض  ار  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت 

رطاخ هب  اقیقد  هک  درک  یبایزرا 

نآ طاسب  دنفسا 1299  موس  ياتدوک  یط  هکنیا ، زج  دیدن  يا  هراچ  هاشاضر  ناریا ، یعامتجا  یـسایس ، هصرع  رد  نآ  ییآراک  مدع 
دیدپ نآ  لالقتسا  هیلع  هک  يدنزگ  زا  ار  روشک  دنیچرب و  ار 

هبئاش یب  ياهیرگیرای  زا  عطقم ، نیا  رد  هک  دوب  نآ  زا  رترایشوه  هاش  .دشخب  تاجن  دوب ، هدمآ 

ود ماظن  رد  هک  یـصیاقن  يروآدای  نمـض  وا  .دزاس  يراج  نابز  رب  ینخـس  دنفـسا 1299  موس  ياتدوک  تیقفوم  رد  ریبک  ياـیناتیرب 
، دوب هدش  هدید  مدرم ) بزح  نیون و  ناریا  بزح   ) ناریا یبزح 

مورحم تردق  هب  یبایتسد  زا  هدرک و  ریس  تیلقا  رد  هراومه  یهورگ  هکنیا  درک  ناشنرطاخ 
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رد تکراشم  تهج  تلم  یمامت  هب  ربارب  تصرف  نداهن  رایتخا  رد  يارب  نیارباـنب ، دـهد ، یم  رازآ  تخـس  ار  وا  فوئر  بلق  دـننامب ،
: میناوخ یم  نینچ  هاش  تاراهظا  نیا  زا  ییاهشخب  رد   (1) .دوب هتفای  ریذپانراکنا  یترورض  ار  زیخاتسر  بزح  سیسأت  یسایس ، روما 

یبزح ود  ساسا  رب  صوصخ  هب  دوب و  فلتخم  بازحا  ساسا  رب  هتبلا  ناریا  عضو  مینکب ، ار  زیخاتـسر  بزح  داهنـشیپ  هک  نیا  زا  لبق 
نییعت دنتـسه  راک  رـس  رب  هک  ار  یناسک  کیتارکومد ، روط  هب  تیلقا و  بزح  کی  دشاب ، تیرثکا  بزح  کی  میدوب  راودـیما  ام  هک 

نایرج یلکش  نیا  راک  یلو  دنریگب ، ار  اه  نآ  ياج  دنیایب  دندوب  یضاران  دندوب ، راکرس  هک  یناسک  زا  مدرم  رگا  انایحا  ات  دننکب 

یبزح اتعیبط  تشاذگ ، مدرم  ولج  تبثم  راک  هد  دش  یم  يزور  ره  دوب و  هداعلا  قوف  تفرـشیپ  لاح  رد  تکلمم  نوچ  ینعی  .تشادن 
دیاش هک  يدوجو  اب  دوب  تیلقا  رد  ارهاظ  هک  یبزح  درک و  یم  هدافتسا  شدوخ  مسا  يارب  تکلمم  تفرـشیپ  زا  دوب ، راک  رـس  رب  هک 

هزادنا نامه  هب  شدارفا 

تیلاعف هنوگ  ره  زا  دندوب  تیلقا  رد  هک  نیا  مسا  هب  افرص  یلو  دندوب ، هاوخ  یقرت  تسود و  نطو 

لاـح رد  تکلمم  نیا  دندیـسرپ  یم  رگا  یـسک  ره  زا  هک  نیا  يارب  دـندش ، یم  مورحم  کـیتاموتا  روط  هب  دوخ و  هب  دوـخ  یـسایس 
دیوگب یتسیاب  یم  هن و  دیوگب  تسناوت  یمن  هن ، ای  تسه  تفرشیپ 

 ]...[ .داد یم  يأر  وا  هب  مه  وا  هتبلا  هدب و  يأر  نم  هب  سپ  تفگ  یم  هتبلا ، دص  هتبلا و 

(2) .تسا تلم  هاش و  بالقنا  لوصا  ناریا ، تلم  زیخاتسر  بزح  هناگ  هس  ساسا  زا  یکی  هک  میهدب  رکذت  ار  نیا  دیاب  هتبلا 

يرازیب راهظا  نمض  دادرم 1354 ، رد 28  دوب ، هتفرگن  یتساک  قدـصم  رتکد  زا  شترفن  زونه  لاس ، ود  تسیب و  تشذـگ  اب  هک  هاش 
یمدرم تدـحو  یلم و  تیمکاـح  ققحت  هار  رد  روشک  سپ ، نآ  زا  هک  دوب  دنـسرخ  رگناریو ،» هقرفت  تتـشت و  موش  هرطاـخ   » نآ زا 

یگچراپکی تدحو و  درب ) یم  مان  یلم  یگتسبمه  رهظم  ناونع  تحت  نآ  زا  هک   ) زیخاتسر بزح  سیـسأت  اب  اتیاهن  و  هتـشادرب ، ماگ 
، وا دـید  زا  تسا .» هتـشادن  ریظن  ام  روشک  خـیرات  رد  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یکرحترپ  لکـشتم و  يورین   » تسا و هتفاـی  لـماکت  یلم 

هبحاصم رد  هاش  رویرهش 1354 ، رد 22   (3) «. دادرم متشه  تسیب و  زابناج  ناریلد  هرطاخ  هب   » دوب یناغمرا » نیرتهب   » زیخاتـسر بزح 
تنطلـس هدـنیآ  تیبثت  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  مهم  لیالد  زا  هک  درک  حیرـصت  يرـصم ، فورعم  راگن  همانزور  لکیه ، نینـسح  اـب 

(4) .تسا هدوب  تنطلس  ریرس  رب  وا  ياج  هب  يولهپ  اضر  شدنزرف  هغدغد  نودب  دوعص  يولهپ و  هلسلس 

ص:154

.3 صص 2 -  دادرخ 1354 ،  24 ش 77 ، لاس 35 ، اهیندناوخ ، - . 1
.17 صص 16 -  لوا ، هچباتک  ورشیپ ، حانج  زیخاتسر ؛ بزح  - . 2

ص يولهپ ، نامدود  دورف  زارف و  ریگناـهج ؛ راـگزومآ ، زین : و  8149 ؛ صـص 8148 -  مهن ، دلج  نیـشیپ ، اضردمحم ؛ يولهپ ، - . 3
.141

.8246 صص 8245 -  مهن ، دلج  نیشیپ ، اضردمحم ؛ يولهپ ، - . 4

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 252 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_154_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_154_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_154_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_154_4
http://www.ghaemiyeh.com


رد هاش  دوب ! هداد  هاش  هب  رابرد ، ریزو  ملع ، قیرط  زا  اکیرمآ  ریفس  لبق ، اهلاس  هک  يدومنهر  نامه 

هنوگ چیه  مدرم  نیون و  ناریا  بازحا  تفگ ، لاردف  ناملآ  نویزیولت  هب  لاس  نامه  رویرهش   25

مزال ییآراک » رگید  اه  نآ  مرف  لکش و   » اما دندوب  هدادن  زورب  دوخ  زا  دشاب  تنطلس  هب  تبسن  يرادافو  مدع  زا  یکاح  هک  یمیالع 
تفرشیپ تارمث  زا  دیسر  یم  تردق  هب  هک  یبزح   » اریز .تشادن  ار 

تیلقا نارادمتسایس   » ریگارف دحاو و  یبزح  سیـسأت  اب  کنیا  اما  .دندش  یم  هدنزاب » دص  رد  دص  تیلقا  بازحا  دش و  یم  رادروخرب 
هاش اب  دادرخ 1355  رد 15  هک  كرامناد  نویزیولت  رگشرازگ   (1)« .دنزادرپب يراکمه  هب  تلود  اب   » ات دندوب  هتفای  ار » نآ  ناکما  زین 

کنیا دوب ، هدروآ  نایم  هب  یبزح  ود  ماظن  تیوقت  موزل  زا  نخـس  هک  شقباس  هاگدـید  فـالخرب  ارچ  دیـسرپ  يو  زا  درک ، هبحاـصم 
ماظن

، تسا هتخاس  دوخ  جامآ  ار  فلتخم  نوئـش  هک  یعیرـس  ياهتفرـشیپ  رب  دـیکأت  نمـض  خـساپ  رد  هاش  تسا ، هدـیزگرب  ار  یبزح  کت 
: تفگ درمشرب و  روشک  دیدج  ياهزاین  هب  خساپ  يارب  یترورض  ار  زیخاتسر  بزح  سیسأت 

دروآ و یم  رب  ار  مدرم  تاینمت  هتـساوخ و  دیامیپ و  یم  ار  عیرـس  یقرت  دـشر و  لحارم  ام  روشک  دـننام  هک  يروشک  رد  هکنیا  يارب 
تاباختنا رد  یبزح  ًالومعم  دهد  یم  ماجنا  مومع  يارب  ییاهراک 

هدـنزاب تاباختنا  رد  دـنبای  یم  ترهـش  یماسا  رگید  فلاخم و  بزح  هب  هک  ییاـهنآ  دراد و  تسد  رد  ار  تلود  هک  دوش  یم  زوریپ 
بزح دنک و  یم  تفرشیپ  تعرس  اب  نم  روشک  هکنیا  يارب  دنوش ، یم 

قیال و ياه  تیـصخش  نادنمـشیدنا و  هک  تسا  دنـسپان  رایـسب  دـناد ، یم  دوخ  نآ  زا  ار  روشک  یقرت  تازاـیتما  تاراـختفا و  یتلود 
هب بزح  نیا  داجیا  اب  ام  تقیقح  رد  .دننامب  رود  هنایقرتم  ياه  تیلاعف  هنحـص  زا  فلاخم  بزح  اب  یگتـسبمه  ببـس  هب  اهنت  نادراک 

تایبرجت دننک و  نایب  بزح  بوچراچ  رد  ار  دوخ  هدنزاس  ياه  حرط  اه و  هشیدنا  ات  میداد  تصرف  دنمقالع  رکفتم  دارفا  مامت 

ماظن زا  شیب  دیدج  بزح  رد  ام  نیا ، رب  انب  .دـننک  یفرعم  ار  نآ  يارجا  ياههار  دـنهد و  هئارا  ار  ناشیاهداهنـشیپ  ءارآ و  تایرظن  و 
، دـیدج بزح  نورد  میتشاد و  فلاخم  بزح  کی  همکاح و  بزح  کـی  ًـالبق  .درب  میهاوخ  هرهب  میتشاد  ًـالبق  هچنآ  اـی  یبزح و  ود 

نونکا تقیقح  رد  دنراد و  توافتم  ياهرادـنپ  اه و  هشیدـنا  تارظن ، هورگ  ره  هک  هدـمآ  دوجو  هب  هتـسد  تسیب  ای  هدزناپ  هد ، دـیاش 
(2) .میراد رایتخا  رد  دیاقع  رظنراهظا و  يارب  يرتشیب  رایسب  تاناکما 

رد مدرم  مومع  تکراشم  يارب  بسانم  یتصرف  ار  نآ  هک   ) یبزح کت  ماظن  سیـسأت  رد  هاش  لـیالد  زا  یکراـمناد  رگـشرازگ  یتقو 
فالخ دنتـسه  یبزح  کت  ماظن  ياراد  هک  ییاهروشک  یـسایس  هبرجت  داد  رکذت  دـشن و  عناق  دوب ) هدرمـشرب  روشک  یـسایس  هصرع 

زا رتارف  ار  دوخ  يربهر  تردق  صخالاب  ناریا و  رب  مکاح  یسایس  تیعضو  هاش  دنک ، یم  دییأت  ار  ترضحیلعا »  » ياه هدیا 
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: دتفا ناقفخ  يروتاتکید و  ماد  هب  هک  درک  یبایزرا  ینآ 

رارق یـسایس  بازحا  زا  رتـالاب  متـسه و  روشک  سیئر  نم  موش ، یمن  بوسحم  یـسایس  ماـقم  کـی  نم  روشک  نیا  رد  هک  دـیناد  یم 
لوصا یـسایس ، ماقم  هک  یعقوم  اه  ماظن  رگید  رد  .مراد  ار  مدرم  نیب  هنافـصنم  ياه  تباقر  لیمحت  يارب  یفاـک  ییاـناوت  ما و  هتفرگ 

دیدپ یطیارش  دنک  یم  لیمحت  ار  یبزح  کی 

نیا همه  زا  رتارف  رترب و  هاـشداپ  اـجنیا  اـما  دـیناوخ ، یم  هریغ  هریغ و  یموـمع و  ناـقفخ  اـی  يروتاـتکید و  ار  نآ  امـش  هک  دـیآ  یم 
ناشن ار  شدوخ  دـناوتب  یلباق  رداق و  درف  ره  ات  میدروآ  دـیدپ  يا  هنیمز  تصرف و  یبزح  کی  ماظن  راک  نیا  ماجنا  اب  ام  .تساـهزیچ 

رد تیوضع  ببس  هب  اهنت  ًالبق  هک  یلاح  رد  میناسر ، یم  دشاب  شا  هتـسیاش  هک  یماقم  هب  ار  وا  شدادعتـسا  ییاسانـش  زا  سپ  دهد و 
، فلاخم بزح 

(1) .دندنام یم  رود  هب  تسایس  هنحص  زا  هشیمه  يدارفا  نینچ 

موادـت ناریا  یـسایس  ياضف  رد  ماگنه  هچ  ات  ار  یبزح  کت  ماظن  دوب  هدیـسرپ  هک  راگنربخ  نیمه  زا  يرگید  لاوئـس  خـساپ  رد  هاش 
: تشاد راهظا  برغ ، رب  مکاح  یسایس  هویش  زا  هناروکروک  دیلقت  مدع  هب  هراشا  نمض  داد ؟ دهاوخ 

یسایس بازحا  ام  هک  تسا  نیا  رگید  عوضوم  .دراد  یگتسب  مدرم ، بناج  زا  عیاقو  مضه  یگنوگچ  يدعب و  ياهیریگ  هجیتن  هب  نیا 
يا هویش  نیا  نوچ  .میـشاب  هدرک  عارتخا  دوخ  هک  تسین  يزیچ  میا و  هدش  اریذپ  هدرک و  دیلقت  برغ  زا  ار  رگید  ياهزیچ  یـضعب  و 
ایناث .میهد  ماجنا  ار  نآ  نیع  هدرک و  دـیلقت  دـنهد  یم  ماجنا  اـه  یبرغ  هک  يراـک  ره  میتسین  روبجم  اـم  ًـالوا  .تسا  اـه  یبرغ  نآ  زا 

دیئوگب دینک و  هضرع  ار  تموکح  عون  نیرتهب  زا  زراب  يا  هنومن  دیناوتب  امش  منک  یمن  رکف  هکنیا 

ار ام  هار  هک  میرادن  نارگید  هیصوت  هب  يزاین  مینیزگ و  یمرب  ار  نآ  تسا  رتهب  ام  دید  زا  هچنآ  نیا ، رب  انب  .تسا  نیرتهب  تلود  نالف 
هکنیا رطاخ  هب  اهامش  زا  هناروکروک  زگره  ام  .دننک  نییعت 

(2) .میریذپ یمن  هجو  چیه  هب  ار  هناروکروک  دیلقت  .درک  میهاوخن  دیلقت  يوریپ و  تسا ، یبرغ  نات  هشیدنا 

یتقو .داد  ماجنا  يا  هبحاصم  زین  هسنارف  نویزیولت  نارگـشرازگ  اـب  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  لـیالد  هراـبرد  نمهب 1355  رد 2  هاـش 
ماغدا زا  وا  فده  دیسرپ  وا  زا  يوسنارف  رگشرازگ 

: داد خساپ  تسا ، هدوب  هچ  زیخاتسر  ریگارف  دحاو و  بزح  رد  نیشیپ  بازحا 

دارفا هیلک  تسین  بزح  کـی  یعقاو  هرهچ  تقیقح  رد  دوش و  یم  هدـیمان  دـحاو  بزح  هک  بزح ، نیا  هک  تسا  هدوب  نیا  نم  دـصق 
نیا دریگ ، یم  رب  رد  دنتسه  یغای  هک  ییاهنآ  زج  هب  ار  تلم 

يا هدـش  نییعت  بوچراچ  رد  هدـشن و  داجیا  صخـشم ، تایرظن  بحاص  یـسایس ، نامزاس  کی  ای  رادمتـسایس و  کی  طسوت  بزح 
، تسا ام  بالقنا  هفسلف  رگشیامن  تهج  نیا  زا  تسا و  هتفرگن  رارق 
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يور سپس  یناریا و  غوبن  يور  همه  زا  لبق  درادن و  رارق  يا  هدش  نییعت  بوچراچ  رب  هک  یبالقنا 

راوتسا تسا ، رت  بسانم  روشک  کی  یتخبشوخ  یقرت و  ناکما  يارب  ناهج  رد  زورما  هک  هچ  نآ  ره 
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روشک و روما  رد  دشاب ، هتشاد  ناکما  هک  ییاجنآ  ات  هتبلا  یناگمه ، لماک  تکراشم  راک  رد  طابـضنا  یعامتجا ، تلادع  ینعی  .تسا 
هک دوب  دـهاوخ  یناریا  نانز  نادرم و  عابتا ، هیلک  نایناریا ، هیلک  لماش  ام  بزح  نیا ، رب  انب  .یلم  ياه  تورث  رد  زین  يراج و  روما  رد 

.دنراد رارق  روشک  یساسا  نوناق  بوچراچ  رد 

(1) .دننک لمع  هاوخلد  هب  هک  میهد  هزاجا  دنوش  جراخ  نوناق  بوچراچ  زا  دنهاوخب  هک  یناسک  هب  میناوت  یمن  ام 

نیا رد  يرتشیب  حوضو  اب  نآ  رد  داد و  ماجنا  يوسنارف  نراو  هیویلوا  اب  مه  ییوگتفگ  زیخاتـسر ، بزح  يدوجو  هفـسلف  هرابرد  هاـش 
یم لابند  ار  یفده  هچ  دـحاو  یبزح  سیـسأت  نیـشیپ و  بازحا  لالحنا  زا  دیـسرپ  وا  زا  نراو  هیویلوا  یتقو  .دومن  هدـیقع  راهظا  هراب 

بازحا فیاـظو  عقاو  رد  اریز  دـناوخ ، دـحاو  یبزح  هملک  صخا  ياـنعم  هب  ناوت  یمن  ار  زیخاتـسر  بزح  هک  داد  خـساپ  هاـش  دـنک ،
ییاجنآ زا  تسا و  هدروآ  مهارف  مهم  ياهیزاس  میمـصت  يارب  يرتشیب  کیتارکومد  ياضف  تسا و  هدـش  لمحتم  هنت  کی  ار  نیـشیپ 
(2) .دیامن مهارف  یمومع  تکراشم  يارب  يرتشیب  هزیگنا  دناوت  یم  تسا  هداد  نایاپ  بازحا  هتشذگ  هرخسم »  » تازرابم هب  هک 

هدش مکاح  روشک  ياضف  رد  یـسایس  قیمع  تافالتخا  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  زا  شیپ  ایآ  درک  لاوئـس  نراو  هیویلوا  هک  یماگنه 
مره سأر  رد  وا  هنادـنمتردق  روضح  طیارـش  رد  هک  داد  خـساپ  تحارـص  اب  هاش  دـهد ؟ ناـیاپ  تیعـضو  نآ  هب  دـهاوخب  يو  اـت  دوب 
لح هب  خساپ  رد  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  نیاربانب ، دریگب و  لکـش  ناریا  رد  دناوت  یمن  يدج  یـسایس  تفلاخم  هنوگ  چیه  تردق ،

، هاش هدیقع  هب  .تسا  هدماین  دیدپ  روشک  رد  يدج  تافالتخا  زورب  زا  یشان  لکشم 

نآ دح  نیرتالاب  رد  اهتفلاخم  دنک و  ادیپ  یجراخ  يدومن  تسناوت  یمن  تیمکاح  لصا  اب  تفلاخم  روشک  دوجوم  یـسایس  ماظن  رد 
نوناق تموکح ، دوخ  اب  تفلاخم  ینعی  دیمان  یم  تفلاخم  امـش  هچنآ  اما   » دش و یم  هصالخ  روما  يارجا  هوحن  بوچراچ  رد  افرص 

 ]...[ دناد یمن  زاجم  ار  راک  نیا 

هک تشاد  راهظا  اراکـشآ  هاش   (3)« .تسا نیمه  دـب  اـی  بوخ  تسا ، عونمم  ناریا  رد  یهاـشنهاش  تموکح  هیلع  یتیلاـعف  هنوگره  و 
رد نآ  ماجنا  لبق  اهلاس  زا  هک  یتاحالصا  وا و  تموکح  شور  اب  تفلاخم 

: تسا هدمآ  هاش  ياورپ  یب  نانخس  زا  ییاهشخب  رد  .تسا  جراخ  يدقتنم  ره  تارایتخا  هطیح  زا  هتفرگ ، رارق  تیمکاح  راک  روتسد 

.تسا راوشد  یلیخ  میهد  یم  ماجنا  ام  هک  یتاحالصا  همه  اب  تفلاخم  دوب ، حیرص  دیاب  هرخالاب 
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.دننکب ثحب  اه  نامزاس  زا  یخرب  صاخـشا و  یـضعب  دیاش  اه و  شور  یـضعب  هرابرد  اعقاو  یگداس  هب  دـنناوت  یم  ناملراپ  ياضعا 
دناوت یم  روشک  نیا  رد  یسک  هچ  دینک  یم  رکف  اما  .تسا  نکمم  نیا  یلب ،

رد یناوارف  ناسک  هک  منک  یمن  رکف  نم  میوگب ، هنامیمص  دنک ؟ هلداجم  ثحب و  تاحالصا  هرابرد 

ام يارب  ار  لئاسم  نیا  همه  هاگـشناد  داتـسا  اهدص  اهدص و  .مبایب  ییاه  یهاگآ  هنیمز  نیا  رد  ات  مشوک  یم  نم  .دنـشاب  هشیدـنا  نیا 
ثحب دروم  تسه ، هک  لکش  نیا  هب  تاحالصا  هک  دیوگب  نم  هب  تسا  هدماین  اهنآ  زا  کی  چیه  زگره  دننک و  یم  یسررب  هعلاطم و 

ناملراپ نیا  دوجو  اب  .دنا  هتفرگ  رارق 

رایـسب يروضح  هثحابم  نیا  دـنهد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  حالـصا  نآ  ای  نیا  يارجا  لکـش  نیرتهب  هک  دـنراد  لماک  لـمع  يدازآ 
بزح نیدنچ  هک  ینامز  رد  زیخاتـسر  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دریگب ، ماجنا  مه  بزح  دوخ  یتح  نطب  رد  دـناوت  یم  هک  تسا  یملاس 

فلاخم راکدوخ  روط  هب  يرگید  تفگ ، یم  يزیچ  یکی  هک  یتقو  .دـش  یم  هناریگ  بناج  اراـبجا  یثحب  ره  تشاد ، دوجو  یـسایس 
، یعقاو هثحابم  ام  تسا ، هتفای  لوحت  نامز  الاح  اما  .دندنام  یم  دوخ  عضوم  رد  مادک  ره  تفگ و  یم  ار  نآ 

(1) .میا هتشاذگ  داینب  ار  یعقاو  یسررب  ثحب و 

ار روشک  ياضف  يدج  روط  هب  یـسایس  نارحب  هک  زیخاتـسر  بزح  تیلاعف  ياههام  نیـسپاو  رد  تشهبیدرا 1357 ، هبنشکی 24  زور 
بزح درکلمع  زا  اراکشآ  هک  یلاح  رد  هاش  دوب ، هتفرگ  ارف 

رد ار  دوخ  قباس  تارظن  نامه  ینانخـس ، یط  ناریا  یلم  نویزیولت  ناراگنربخ  اب  هبحاـصم  رد  درک ، یم  یتیاـضران  راـهظا  زیخاتـسر 
: درک رارکت  بزح  سیسأت  لیالد 

 - يردـیح تکلمم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  يارب  میتـفگ  میدرک ، داهنـشیپ  اـه  یناریا  هب  اـم  ار  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  هک  یعقوـم 
مدرم هب  دورب  دـناوت  یم  دوش و  باختنا  دـیایب  یباختنا  ره  رد  یعیبط  روط  هب  تسه  راـک  رـس  هک  یتلود  ینعی  دـننکن  تسرد  یتمعن 

تیرثـکا و بزح  ناونع  هب  یبرغ  کـلامم  رد  هک  یـسایس  فـیرظ  يزاـب  ینعی  مدرک و ...  ار  اـهراک  نیا  امـش  يارب  نم  هک  دـیوگب 
یلو متفگ ، امـش  هب  نآلا  هک  دش  یم  اه  نیمه  هب  رجنم  مینکب ، اهنآ  زا  هناروکروک  دیلقت  میتساوخ  یم  ام  دـندرک ، یم  تسرد  تیلقا 

یـضعب دـیاش  هکلب  تسا  نکمم  طقف  هن  تکلمم  تحلـصم  دودـح  رد  مه  رظن  فـالتخا  درب و  نیب  زا  دوش  یمن  ار  اـه  هقیلـس  نوچ 
هب هک  یناسک  میتفگ  مه  انمـض  .مینکن  ارچ  مینک ، یم  ام  هدـنریگارف  بزح  لخاد  رد  ام  ار  راک  نیمه  میتفگ  تسا ، مزال  مه  تاقوا 

یگدنز دنناوت  یم  تکلمم  نیا  رد  دنتـسه و  یناریا  مه  زاب  دنـشاب ، هتـشادن  نامیا  دنـشاب ، هتـشادن  هدیقع  اهزیچ  نیا  زا  مادـک  چـیه 
(2) دننکب دنناوت  یمن  راد  تیلوئسم  راک  عوجر  عقوم  رگید  یلو  دننکب ]...[ 

هب خساپ   » باتک رد  ار  تاراهظا  نیا  وا  .تسا  زیخاتـسر  بزح  يراذگ  هیاپ  رد  شدرکلمع  دقن  نمـضتم  هاش ، تاراهظا  نیرخآ  اما ،
زا ینامیـشپ  راهظا  نمـض  تسا ، هدـش  هتـشون  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یتدـم  هک  باتک  نیا  رد  .تسا  هدرک  لـقن  خـیرات »

، زیخاتسر بزح  سیسأت 
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: دهد یم  حرش  نینچ  ار  نآ  سیسأت  هیلوا  فده 

یم مامتان  ثحبم  نیا  منکن  هراشا  یفنم  ياه  هبنج  هب  رگا  تهج  نیمه  هب  دیـسرن و  دوخ  لامک  دح  هب  زیچ  چیه  متنطلـس  نارود  رد 
سیسأت دنفسا 1353 )  11  ) سرام 1974 مراهچ  رد  یتقو  .دنام 

اب دحاو  بزح  نیا  تدم  هاتوک  رد  .متشاد  رظن  رد  ار  فده  ود  مدرک ، داهنشیپ  ار  زیخاتسر  بزح 

تقو و رد  تسناوت  یم  شا ، هدـنزاس  یتسیلاربیل  تیهام  اب  هدـیقع و  عون  ره  زا  ینادرم  یعامتجا و  تاـقبط  ياـضعا  نتفرگ  رظن  رد 
نتفر رانک  رطاخ  هب  مهم  ياه  تیـصخش  زا  کی  چـیه  دوبن ، راک  رد  یفلاخم  ههبج  هک  اـجنآ  زا  .دـنک  ییوج  هفرـص  یناـسنا  يورین 

تاباختنا رد  تسکش  رثا  رب  ناشبزح 

لوصح يارب  زیخاتـسر  بزح  ...منک و  اکتا  متـسناوت  یم  اناوت  نادرم  همه  تامدخ  هب  دـندش و  یمن  مورحم  تلود  رد  تکراشم  زا 
نیا داجیا  رکف  ندوب  طلغ  هناتخبدب ، .دهد  يرای  ار  ام  دوب  هدش  يریگ  فده  ناشیوس  هب  یتلود  يراجم  هک  يدصاقم  زا  يرایسب  هب 

.دیسر تابثا  هب  لمع  رد  بزح 

وا لمع  مرظن  هب  درک و  زاب  بازحا  شیادـیپ  يارب  ار  هار  تشادرب و  نایم  زا  ار  رـصم  یبزح  کت  ماـظن  زین  تاداـس  تندـیزرپ  نوچ 
(1) .دوش لئان  دوب  هدش  داجیا  شرطاخ  هب  هک  ییاه  فده  هب  تسناوتن  زیخاتسر  بزح  لاح  ره  هب  دوب ]...[  تسرد 

ياهلاس رد  تفن  ياهب  راجفنا  اب  دروآ ، لابند  هب  ار  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  هک  تموکح  يدادبتـسا  هویـش  هب  هاـش  دـیدش  شیارگ 
ياهب شیازفا  .تشاد  یگنتاگنت  طابترا  نآ ، شورف  رودص و  لابق  رد  روشک  ياهدمآرد  روآ  ماسرـس  شیازفا  ههد 1350 و  تسخن 
یعقاو هرهچ  زیخاتسر  بزح  سیـسأت  اب  هاش   (2) «. درک دوبان  ار  هاش  طاـیتحا  مزح و  ینیب و  عقاو  ياـیاقب   » نیرخآ تقیقح ، رد  تفن ،
یبزح دـنچ  ماظن  یـسارکومد و  زا  شیاتـس  رد  وا  نیـشیپ  هناقداصان  نانخـس  یتسردان  زا  مدرم  دـش  بجوم  درک و  راکـشآ  ار  دوخ 

هک دوـب  هدروآ  دوـجو  هب  هاـش  رد  يأر  لالقتـسا  و  يراـتخم » دوـخ  ، » بذاـک رورغ  یعوـن  تـفن ، ياـهب  شیازفا   (3) .دنبای یهاگآ 
هسیاقم اب  .تشاد  دهاوخن  تیمکاح  نیشیپ  شور  زا  تیعبت  هب  يزاین  رگید  یتفن  ياهرالد  رتشیب  هچ  ره  تشابنا  اب  درک  یم  ساسحا 

، تدم نیا  لالخ  رد  دوب و  دهاوخ  یموجن  یماقرا  ياهلاس 1356-1352 ، یط  ناریا  تادیاع  هک  دش  یم  هدید  نایع  هب  یحطس  يا 
رد ناریا  یتفن  ياهدمآرد  .دیاشگب  ار  نیـشیپ  هلاس  نیدنچ  ياه  هدـقع  ات  دـش  یم  هاش  بیـصن  رالد  درایلیم  یندرکنرواب 108  مقر 

لاس  ) لاس 1353

لاس دیاوع  هب  تبسن  هک  تفای  شیازفا  رالد  درایلیم  مقر 9/17  هب  زیخاتسر ) بزح  سیسأت 
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مقر 22 هب  دـبای و  شیازفا  مه  زاب  لاس 1354  رد  ناریا  یتفن  ياهدمآرد  دش  یم  ینیب  شیپ  .تشاد  دـشر  ربارب  زا 5/3  شیب   1352
(1) .دسرب رالد  درایلیم 

یجراخ ياهروشک  يداصتقا  ياهحرط  زا  يرایـسب  رد  هاـش  ياهلاس 1353-1352 ، یط  دـش  بجوم  تفن  ياهب  ریگمـشچ  شیازفا 
نیا  (2) .دـهد ماو  ناـهج  فلتخم  اـهروشک  هب  ار  هدروآداـب  یتفن  ياـهرالد  رگید  يوس  زا  دـنکب و  یلوقعماـن  ياهیراذـگ  هیاـمرس 

فلتخم ياـهنامزاس  روـشک و  مدرم  هب  يزاـین  درک  ساـسحا  هاـش  هک  دوـب  طیارـش  نیا  رد  .درک  یم  رتـشیب  ار  هاـش  رورغ  تامادـقا ،
دندیشخب قنور  ار  تلود  هنازخ  دوخ  هدنکارپ  دیاوع  اب  نوگانوگ  ءاحنا  هب  هک  يداصتقا 

دهد و ماجنا  دهاوخ  یم  هچنآ  ره  ًالقتسم ، دوخ  وا  دش  دهاوخ  بجوم  تفن  ناوارف  لوپ  درادن و 

ههد 1350، تسخن  لاس  هس  ود  یط  .دزاس  نوگرگد  دوخ ، هناکدوک  تاساسحا  نتخاس  هدروآرب  تهج  رد  ار  روشک  یـسایس  ماظن 
شرتسگ دننک ، تفایرد  يرمتسم  تلود  هنازخ  زا  دنتسناوت  یم  امیقتسم  هک  ینادنمراک  دادعت  رابتعا  هب  روشک  يرالاسناوید  هاگتسد 

هدیقع نیا  هب  هاش  .تفای 

ياهدمآرد هب  هک  وا ، ياهیتسد  هداشگ  تیارد و  لَِبق  زا  افرص  مدرم  داحآ  هک  دوب  هدیسر  باوصان 

نیمه هب  .دـنهد  ماجنا  دـهاوخ  یم  وا  هچنآ  فـالخ  رب  یمادـقا  دـنرادن  قح  رگید  دـنا و  هتفاـی  یـشوخ  راـگزور  تسا ، یکتم  یتفن 
هب كاواس  رگبوکرـس  ياهورین  زا  يریگ  هرهب  اب  هاش   (3)( نت رازه  دص  رب  غلاب   ) یـسایس ناینادنز  رامـش  شیازفا  اب  نامزمه  ظاحل ،

.دوزفا وا  رورغ  رب  زین  هاش  زا  اکیرمآ  هبئاش  یب  تیامح  تفن ، ياهب  شیازفا  اب  ماگمه  .تخادرپ  یسایس  نافلاخم  عمق  علق و 

(4) «. دوب هداد  تسد  زا  ار  دوخ  يرکف  لداعت  ، » دسیون یم  دلیفسنم  هک  نانچمه  دوب و  هدش  توخنرپ  رورپلایخ و  یتخس  هب  هاش 

شیب وا  توخن  رب  درک ، نیمأت  ار  ناریا  یتفن  لالقتسا  هاش ، هیاپ  یب  نامگ  هب  هک  سیروم  تنـس  یتفن  دادرارق  داقعنا  لاس 1352 ، رد 
لیئارسا بارعا و  گنج  زاغآ  هکنیا  نمض  .دوزفا  شیپ  زا 

هکشب نویلیم  دودح 6  هب  دنک و  ادیپ  يرتشیب  قنور  ناریا  تفن  رودص  دـش  ثعاب  یبرع  ياهروشک  یتفن  میرحت  و  1973 م ، / 1352
ناهج حطس  رد  ار  وا  تردق  یتفن ، ياهدمآرد  درک  یم  روصت  یتشگنارس  یباسح  اب  هاش  هک  دوب  نامز  نیمه  رد   (5) .دسرب زور  رد 

هب لوپ  تردق  اب  درک  یم  روصت  هاش  .دوش  یم  کیدزن  ناهج  گرزب  روشک  نیمجنپ  هبترم  هب  ناریا  هداد و  شرتسگ 
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.درک هدایپ  ار  دوخ  يداصتقا  عیـسو  ياه  همانرب  تفای و  تسد  ضراعمالب  یماظن  تردق  هتفرـشیپ و  يژولونکت  هب  ناوت  یم  تلوهس 
هدعو داد و  شیازفا  رالد  درایلیم  هب 68  رالد  درایلیم  مقر 35  زا  ار  ( 1357-1352  ) ار روشک  مجنپ  ینارمع  هجدوب  لـیلد ، نیمه  هب 

ییایور هاش  ياه  همانرب  دلیفـسنم ، دـید  زا  .تخاس  دـهاوخ  نیمأـت  ار  روشک  زاـین  دروم  يژرنا  یمتا ، ياـهروتکار  يدوز  هب  هک  داد 
هب .تفرگ  یم  همشچرس  وا  يدنسپ  دوخ  رورغ و  زا  طقف  هک  دوب  هناکدوک 

تیارد و نآ  نازیم  ندروآدای  هب  زا  هدرب و  ثرا  هب  ار  يراشرـس  تورث  هک  تشاد  ار  یمدآ  تلاـح  عقاو ، رد  هاـش  دلیفـسنم ، هدـیقع 
(1) .دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  یشیدنارود 

رد وا  یمرادناژ  سراف و  جیلخ  زا  اه  یسیلگنا  جورخ  حرط  داد  ناباتش  يریس  ار  هاش  بذاک  رورغ  سح  هک  يرگید  طبترم  عوضوم 
یخیرات تلاسر  ام   » درک یم  اعدا  وا  .دوب  هقطنم 

رپ ار  اهنآ  ءالخ  ام  دـنا و  هتفر  سراف  جـیلخ  زا  اه  یـسیلگنا  مینک ]...[  رارقرب  سراـف  جـیلخ  هقطنم  رد  ار  شمارآ  حلـص و  اـت  میراد 
دج هب  اه  ییاکیرمآ  زین  دـشابن و  هقطنم  رد  شعفانم  نیمأـت  نارگن  هدـنیآ  رد  هک  درک  یم  نئمطم  ار  ناتـسلگنا  هاـش  درک .» میهاوخ 

تشاد عقوت  اکیرمآ  زا  هاش  لاح ، نیا  اب  .دش  دهاوخ  نیمأت  سراف  جیلخ  هقطنم  زا  وا  رادتقا  اب  اهنآ  زاین  دروم  تفن  دنشاب  راودیما 

شرایتخا رد  يزادنا  گنـس  نودـب  ار  وا  زاین  دروم  نردـم و  ياهرازفا  گنج  دـنکن و  غیرد  وا  زا  ار » دوخ  يونعم  يدام و  تیامح  »
هدوزفا رگید  يا  هدرپ  هاش  ياهیزاورپدنلب  رورغ و  رب  مه  زاب  ات  دش  هدروآرب  اه  ییاکیرمآ  يوس  زا  هاش ، ریخا  يوزرآ   (2) .دهد رارق 

، نوسکین دراچیر  .دوش 

نآ هتفرـشیپ  ياهحالـس  شورف  هب  تبـسن  تشاد ، نارهت  هب  1972 م ، لاـس 1351 / رد  هک  يرفـس  یط  اـکیرمآ  تقو  روهمج  سیئر 
دوخ معز  هب  ياهتیلوئسم  هاش  ات  درک  هقالع  زاربا  ناریا  هب  روشک 

ار هاش  میقتـسم  يا  هنوگب  اه  ییاکیرمآ  عطقم  نآ  رد  بیترت ، نیدـب  .دـناسر  ماجنا  هب  رت  هدوسآ  یلایخ  اـب  ار  شا  هقطنم  زیمآ  حـلص 
ار مزال  تاحیلست  هک  دن ] ] داد لوق  دریگب و  هدع  هب  هقطنم  زا  عافد  رد  ار  يرتشیب  یعافد  یماظن و  ياه  تیلوئسم   » دندرک یم  قیوشت 

« رارق  [ وا  ] میژر رایتخا 

فلتخم ياهروشک  هب  ار  يا  هدـیچیپ  ياهرازفا  گنج  دوب ، هداد  تسد  وا  هب  هک  یبذاک  تیلوئـسم  ساسحا  اب  هاش  نیاربانب ، .دـنهدب 
هحلسا دیرخ  يارب  رالد  درایلیم  زا 10  شیب  ههد 1350  تسخن  لاـس  هس  ود  یط  (3) و  داد شرافـس  دوب ، اکیرمآ  اهنآ  سأر  رد  هک 

لاس 1353/ رد  اکیرمآ  یماظن  شورف  مامت  زا  یمین  دودـح  هک  دـنهد  یم  ربخ  ناسانـشراک   (4) .تفای صاصتخا  اـکیرمآ  روشک  زا 
درک یم  روصت  هاش  .دیسر  یم  رالد  درایلیب  مقر 9/3  هب  نآ  شزرا  هک  تشاد  قلعت  ناریا  هب  1974 م ،
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اب ههجاوم  رد  برغ  نامیپ  مه  نیرتگرزب  هب  (1) و  تفرگ دهاوخ  ياج  ناهج  یماظن  دنمتردق  ياهروشک  فیدر  رد  ناریا  يدوز  هب 
مه عقاو  رد   (2) .دش دهاوخ  لیدبت  قرش  كولب 

نیمأت برغ  ناهج  يارب  ار  هنارتیدم  تینما  هک  لیئارسا  اب  نامزمه  دنتشاد  راظتنا  اه  ییاکیرمآ 

رد دوخ ، مادـقا  نیلوا  رد  هاش ، .دـشاب  برغ  يوس  هب  تفن  نایرـش  تینما  نماـض  سراـف ، جـیلخ  هقطنم  رد  مه  ناریا  هاـش  دـنک ، یم 
ار نامع  رد  رافظ  یبالقنا  شبنج  زیخاتسر ، بزح  سیسأت  هناتسآ 

، بیترت نیدـب   (3) .دـنک زاـغآ  هاوخلد  وحن  هب  ار  یمرادـناژ  هفیظو  اـت  تخاـس  بوکرـس  دوـب ، برغ  اـکیرمآ و  رظن  دروـم  هکناـنچ 
بزح سیـسأت  يارب  يوق  يا  هزیگنا  هب  داتفا ، قاـفتا  ههد 1350  تسخن  ياهلاس  یط  مه  لابند  هب  هک  هدـش  داـی  تـالوحت  هعومجم 

اهنت هک  يدادیور  .دش  لیدبت  زیخاتسر 

، عطقم نآ  رد  ناریا  لئاسم  لیلحت  رد  وا  نانامیپ  مه  هاش و  دـننام  نآ ، نازیر  همانرب  ناحارط و  دـح ، هچ  ات  داد  ناشن  نامز  تشذـگ 
.دندرک یم  هابتشا 

مامت يرابجا  تیوضع  اب  هک  ریگارف  دـحاو و  یبزح  سیـسأت  نیـشیپ و  دـساف  بازحا  لالحنا  اب  درک  یم  نامگ  هاش  رهاـظ  بسح  رب 
دوخ لوق  هب  دـنک و  يریگولج  یعاـمتجا  زین  يداـصتقا و  یـسایس ، نارحب  زورب  زا  تسناوت  دـهاوخ  دـش ، دـهاوخ  مأوـت  ناریا  مدرم 

زا دروآ و  مهارف  ار  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ، فلتخم  ياه  هصرع  رد  رادافو  یـسایس  نالاعف  رتیدج  تکراشم  روضح و  ناکما 
وا يریگ  هرانک  زا  سپ  هژیو  هب  هک  دشاب  راودیما  دهد و  رارق  يولهپ  هلسلس  رد  تنطلس  موادت  نماض  ار  زیخاتسر  بزح  رگید  يوس 
نآ هیاپ  رب  بزح  روشنم  هکنانچ  تیاهن  رد  دریگب و  رایتخا  رد  ار  تنطلس  ریرس  يدج  یلکـشم  اب  هجاوم  نودب  شدنزرف  تنطلـس  زا 
اما .دروآ  مهارف  دیفس  بالقنا  ياهدرواتـسد  زین  یـساسا و  نوناق  یهاشنهاش ، ماظن  تیعقوم  میکحت  يارب  یهاگیاپ  دوب ، هتفرگ  رارق 

رب هاش  هک  ییاه  هدیا  ریسم  رد  زگره  نامز  تشذگ 

يداصتقا یعامتجا و  یـسایس ، تالوحت  تامادـقا و  هعومجم  لصاح  .تفر  یمن  شیپ  دوب ، هداهن  انب  ار  زیخاتـسر  بزح  نآ  ساـسا 
رد تفگ  ناوت  یم  هک ، يروط  هب  .دوب  راـب  هعجاـف  يولهپ  هلـسلس  يارب  یتسار ، هب  تنطلـس ، یناـیاپ  ياـهلاس  رد  شتموکح ، هاـش و 

.تشادن یمک  شقن  زیخاتسر  بزح  هاش ، ییاهن  طوقس 

زیخاتسر بزح  سیسأت  مالعا 

مالعا هاش  يوس  زا  زیخاتسر  بزح  سیسأت  هکنآ  زا  لبق  اهتدم  میدومن ، ناشنرطاخ  هکنانچمه 
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نامه اما ، .دندوب  هدروآ  تسد  هب  هراب  نیا  رد  یتاعالطا  هتخیرگ  هتـسج و  روط  هب  لوا  هجرد  نادرمتلود  لاجر و  زا  يدادـعت  دوش ،
دیدج بزح  لیکـشت  یگنوگچ  نوماریپ  دنفسا 1353  رد 11  هاش  هچنآ  زا  ینـشور  روصت  دـیآ ، یمرب  هرود  نآ  عباـنم  زا  هک  هنوگ 

، دـندوب هدرب  هیــضق  زا  ییوـب  هـک  یناـسک  ناـیم  رد  دوـعوم ، ناـمز  زا  شیپ  هـتفه  هـس  ود  لقادــح ، .تشادــن  دوـجو  درک ، حرطم 
ساـبعریما یتـح  .تفرگ  رد  دوب ، عوقو  هناتـسآ  رد  ناریا  یـسایس  هصرع  رد  هک  يدـیدج  لوحت  نوـماریپ  یـصوصخ  ییاـهوگتفگ 

فالتئا نیون  ناریا  بزح  اب  یسایس  بازحا  ریاس  درک  یم  رکف   » تشادن و عوضوم  زا  ینشور  روصت  دوب ، ربخ  اب  يدح  ات  هک  ادیوه 
زا یکی  اـب  عوـضوم  نوـماریپ  هاـش  هـکنآ  رب  لاد  یکردـم  چــیه   (1)« .دوـب دـهاوخ  وا  تـسد  رد  تردـق  ناـکامک  درک و  دـنهاوخ 

یگنتاگنت طابترا  مغر  هب  ملع  هّللادسا  یتح  .درادن  دوجو  دشاب ، هدرک  تروشم  روشک  نادرمتلود 

ماظن دوب  رارق  هک  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  مالعا  رد  تشاد  دـصق  هاش  .تفاـین  یتسرد  یهاـگآ  هیـضق  لـصا  زا  تشاد ، هاـش  اـب  هک 
ار يرگید  درف  چیه  دریگب ، لکش  نآ  روحم  رب  ناریا  دیدج  یسایس 

زا دیامن  ینزیار  شموق  يالقع  اب  هراب  نیا  رد  هاگره  درک  یم  نامگ  دیاش  .دهدن  رارق  دوخ  ياه  هشیدـنا  قیقد  نایرج  رد  شیپاشیپ 
رد تفای و  دهاوخ  يرگید  ماگشیپ  عدبم و  زیخاتـسر  بزح  تساک و  دهاوخ  تیمکاح  مره  سأر  هاگیاج  رد  دوخ  یـصخش  رابتعا 

رد ار  رکفت  هصرع  وا ، ماگ  هب  ماگ  دناوتب  هک  دشاب  یسک  نیمز  ناریا  هصرع  رد  درک  یمن  روصت  زگره  هاش  دیاش  تیاهن ،

(2) .ددرون

زور رد  هک  يا  هسلج  يارب  ار  روشک  مهم  لاجر  زا  یهورگ  تفای  تیرومأم  هاش  يوس  زا  ررقم  دعوم  زا  لبق  زور  دنچ  ملع  هّللادـسا 
.دیامن توعد  دنک ، مالعا  ار  يدیدج  ياهتـسایس  هاش  هسلج  نآ  رد  تفر  یم  نامگ  دش و  دهاوخ  رازگرب  دنفسا 1353  هبنشکی 11 

هفیظو ملع  هّللادسا 

نیا لیلد  زا  دندوب  هتفرگ  توعد  تراک  دوعوم  زور  يارب  هک  یناسک  مامت  ابیرقت  اما ، دـیناسر ، ماجنا  هب  هاش  هاوخلد  وحن  هب  ار  دوخ 
یهاگآان اب  هارمه  راظتنا  زا  يا  هدرپ  دوب  هسلج  هب  نیوعدـم  زا  یکی  دوخ  هک  یتوملا  یفطـصم  .دنتـشادن  یقیقد  عالطا  ییاـمهدرگ 

ناراطقمه زا  رگید  یهورگ 

: تسا هدرک  فیصوت  نینچ  ار  هاش  اب  تاقالم  نامز  ندیسر  ارف  ات  دوخ 

ص:163
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قمحا امش  زا  یتکلمم  مهم  ياه  يریگ  میمـصت  رد  نم  هک  تسا  نیا  نآ  لیلد  دوب  هدرک  راهظا  هلـصافالب  هاش  دنناد  یمن  ار  رما  نیا 
.یلقاع رقاب  رتکد  اب  هدنسیون  یهافش  يوگتفگ  .منک  یمن  یهاوخرظن  اه 
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سلجم يراج  ياهراک  هرابرد  ناگدنیامن  زا  نت  دـنچ  اب  یناملراپ  نویـسکارف  رتفد  رد  لومعم  قباطم  دنفـسا  هبنشکی 11  زور  حبص 
يارب نارواین  خاک  هب  ارم  زورما  رـصع  تفگ  تبحـص  نمـض  .دمآ  مقاتا  هب  سلجم  سیئر  یـضایر  سدنهم  هک  میدرک  یم  تبحص 

، دـشاب يراک  هچ  هرابرد  مناد  یمن  هدـش ، توعد  مه  نم  زا  متفگ  تسیچ ؟ عوضوم  دـیناد  یم  امـش  .دـنا  هدرک  توعد  یمهم  راـک 
ربخ نآ  هوحن  زا  مه  ادـیوه  .تسا  ناـیرج  رد  یبزح  رظن  زا  یمهم  تارییغت  هک  مدرک  طابنتـسا  ادـیوه  نحل  زا  شیپ  زور  دـنچ  یلو 

تکرـش مه  یجراخ  یلخاد و  ناراگن  همانزور  هدـش و  توعد  اه  یلیخ  زا  ما  هدینـش  زورما  يارب  تفگ  یقالخا  هّللاءاـطع  .تشادـن 
.دش دهاوخ  مالعا  یمهم  لئاسم  دنیوگ  یم  دنراد و 

اه و نویـسکارف  ياسؤر  نیـسلجم و  ياـسؤر  یجراـخ و  یلخاد و  ناراـگن  هماـنزور  زا  یهورگ  مدـید  متفر  نارواـین  خاـک  هب  یتقو 
ریزو و تسخن  زا  .دندرک  یم  ثحب  دش  دـهاوخ  حرطم  هک  یعوضوم  هسلج و  لیکـشت  هرابرد  دـنراد و  روضح  بازحا  لک  ناریبد 

مه ریزو  تسخن  رابرد و  ریزو  هکلم و  یتح  سکچیه  دش  مولعم  دندرک  یعالطا  یب  راهظا  مدیسرپ  ار  نایرج  نیسلجم  ياسؤر 

نآ رد  یلدنص  دودح 50  رد  هک  میدش  ییامنهار  ینلاس  هب  يا  هظحل  زا  سپ  .دنتسین  علطم  نآ  زا 

نویزیولت نانکراک  ناساکع و  ناراگنربخ و  تکرش  يرادربملیف و  ياه  نیبرود  دوب و  هدش  هدیچ 

.تسا هدش  مزال  ياه  ینیب  شیپ  هسلج  نآ  بلاطم  راشتنا  يارب  هک  داد  یم  ناشن 

تیلاعف نایم  رد  ترضحیلعا  هتساخ و  اپ  هب  راضح  هک  تشاد  مالعا  ار  ترضحیلعا  دورو  رابرد  تافیرـشت  سیئر  هقیقد  دنچ  زا  سپ 
راضح هل و  مظعم  دورو  زا  هک  نارادربملیف  ناساکع و  دیدش 

(1) .دنتفرگ رارق  نفورکیم  تشپ  رد  هدش و  دراو  هسلج  هب  دنتشاد  یمرب  سکع  هسلج  رد 

يا همدقم  اب  زیخاتـسر  ریگارف  دحاو و  بزح  سیـسأت  یمـسر  مالعا  رد  هاش  نانخـس  هام 1353 ، دنفسا  مهدزای  هبنـشکی  زور  رـصع 
هک درک  عورش  تارابع  نیا  اب  ار  دوخ  نانخس  هاش  .دش  زاغآ  تشاد ، طابترا  رتمک  یلـصا  عوضوم  اب  نآ  ياوتحم  هک  ینالوط  ابیرقت 

نیا رد  شتاراهظا 

يداصتقا و یسایس ، تالوحت  دنور  رورم  هب  نآ  لیالد  حیرـشت  يارب  دوب و  دهاوخ  دیفم » مزال و  تکلمم  هدنیآ  لاح و  يارب   » هسلج
رد شرادجات ! ردپ  هتبلا  وا و  عطاق  شقن  هک  دبای  تسد  مزال  هجیتن  نیا  هب  تیاهن  رد  ات  تخادرپ  رـصاعم  نارود  یط  ناریا  یعامتجا 

يداصتقا یسایس ، هعسوت 

.تسا هداد  رارق  گرزب  ندمت  ياه  هزاورد  هب  دورو  هناتسآ  رد  ار  روشک  وا  ياهیربهر  تسا و  يراع  يا  هبئاش  ره  زا  روشک 

ياتدوک عوقو  ات  تیطورـشم  زاغآ  زا  هک  تفرگ  هجیتن  نآ  یلمع  قیداصم  یـسارکومد و  تیطورـشم و  زا  هناهاوخلد  یلیلحت  اب  هاش 
هب ياتدوک  نیا  هاگره  دنتفرگن و  ياپ  ناریا  رد  زگره  یـسارکومد  تیطورـشم و  ناکرا  تنطلـس ، ریرـس  رب  شردپ  دوعـص  1299 و 

« كرابم  » وا معز 
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.دیآ باسح  رد  هک  دش  یم  ینآ  زا  رتشیب  رایسب  ناریا  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، طاطحنا  لاس  دنچ  یط  تسویپ ، یمن  عوقو  هب 
نارود یط  شردپ  هک  ییاهشالت  دنک  یم  هفاضا  هاش  هکنانچ  اما 

یناهج گنج  زاغآ  زا  سپ  دوب  هدیناسر  ماجنا  هب  روشک  هبناج  همه  هعسوت  ریسم  رد  دوخ  تنطلس 

! هنایهاد يربهر  طقف  يو  رظنم  زا  مه  زاب  داتفا و  رطخ  رد  هرسکی ، تردق  زا  وا  يریگ  هرانک  مود و 

زا سپ  يو ، رظنم  زا  .داهن  هاش  تیافک  اـب  فک  رد  هتخاـس  جراـخ  نـالهاان  لاـگنچ  زا  ار  روشک  هک  دوب  ناـیناریا  یلم  تمه  هتبلا  و 
ار روشک  هعسوت  ینادابآ و  جیردت  هب  دادرم 1332 ، یلم 28  ياتدوک 

هب ياکتا  اب  راـکنا  نودـب  هک  و 1340 ، ههد 1330  ود  یط  ناریا  یعاـمتجا  يداـصتقا و  یـسایس ، ياـهتیقفوم  تخاـس و  دوخ  نیرق 
.داد رارق  گرزب  ندمت  ياه  هزاورد  هب  دورو  هناتسآ  رد  ار  روشک  دمآ ، تسد  هب  وا  يربهر  تردق 

دنچ یط  دوب ، هتفرگ  رظن  رد  يداصتقا  هعـسوت  مجنپ  هلاس  جـنپ  همانرب  يارب  وا ، رما  تحت  تلود  هک  ییاهحرط  وترپ  رد  هاـش ، رظن  هب 
ناهج ياهروشک  زا  رامـش  تشگنا  يدادعت  طقف  یناهج  هصرع  رد  تفرگ و  دـهاوخارف  ار  ناریا  رـسارس  یمومع ، هافر  هدـنیآ  لاس 

یلحارم نینچ  رد  نتشادرب  ماگ  هاش  .دنشاب  هتشاد  ار  ناریا  رانک  رد  روضح  راختفا  دیدج  ندمت  هعسوت و  هلفاق  یماگـشیپ  رد  دنرداق 
رد هک  تسناد  یم  یناسک  مامت  يورین  زا  يریگ  هرهب  مزلتسم  ار 

ار اه  هرهچ  نیا  نیرت  مهم  زا  یخرب  يرازگتمدـخ  ناکما  مکاح  یبزح  ماظن  یلو ، دنتـشاد ؛ هوقلاب  روضح  روشک  فلتخم  ياهـشخب 
.دوب هدرک  بلس  نانآ  زا  روشک ، دولآ  باتش  هعسوت  يارب 

هجاوم نودب  دناوتب  هک ، دوب  يریگارف  لاح  نیع  رد  دیدج و  یـسایس  هاگتـسد  ندمآ  دیدپ  دـنمزاین  روشک  هلحرم ، نیا  رد  نیاربانب ،
روشک رد  دوجوم  هوقلاب  يورین  مامت  يدج ، یعنام  اب  ندش 

هزاجا تیامح و  اب  ههرب  نآ  ات  درک ، ناشنرطاخ  یتسرد  هب  هاش  دوخ  هک  نانچ  .دـنک  گنهامه  هاـش  هناـبلط  هعـسوت  ياـهحرط  اـب  ار 
هجیتـن نیا  هب  اریخا  يو  اـما  دوـب ، هتخاـس  هدروآرب  ار  وا  مهم  فادـها  زا  یخرب  هدروآ و  ماود  روـشک  رد  یبزح  ود  ماـظن  وا  صخش 

رد هتسویپ  یهورگ  ندنام  یقاب  يارب  یلیلد  هدش و  يرپس  روشک  رد  یبزح  دنچ  یبزح و  ود  ماظن  يزاب  رـصع  رگید  هک  دوب  هدیـسر 
بلاق

« لکـشم یلیخ  تکلمم  نیا  رد  رادافو  تیلقا  لر  ندرک  يزاب   » رگید هاش ، معز  هب  .درادـن  دوجو  تیمکاح  هب  راداـفو  تیلقا  شقن  و 
رد تیلقا  لر  ندرک  يزاب  ناکما  مدـع  یلـصا  لیلد  تخاس  ناشنرطاخ  یتسرد  تقادـص و  لامک  اب  هلـصافالب  هکناـنچ  دوب و  هدـش 

«. تسین ندرک  يزاب  لباق   [ تیلقا  ] لر نیا  هکنیا  يارب  : » دوب هتفهن  مهم  یساسا و  هتکن  نیا  رد  روشک 

هب يداصتقا  فلتخم  ياه  هصرع  رد  روشک  هک  ییاهتفرـشیپ  هب  طبر  یب  روآ و  لالم  يزیرگ  رگید  راب  عوضوم  نیا  رکذ  زا  سپ  هاش 
يریگمشچ شیازفا  یمومع  هافر  حطس  هدروآ و  تسد 
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زا داقتنا  رد  ینخـس  دناوت  یمن  رگید  تسا ، هدـش  هتـشادرب  روشک  هعـسوت  رد  هک  ییاهماگ  مامت  اب  هک  تفرگ  هجیتن  دز و  دوب ، هتفای 
تلم داحآ  سپ  نیا  زا  نیاربانب ، دنک و  لمحت  دوخ  تیمکاح  هویش 

یـساسا نوناق  هب   » هک دوب  دنهاوخ  وا  تامدخ  نارازگـساپس  لوا  فص  .تفرگ  دنهاوخ  رارق  مه  زا  يادج  ًالماک  فص  ود  رد  ناریا 
ياهلکشت بازحا و  لالحنا  رد  وا  هنارمآ  ًالماک  داهنـشیپ  زا  نانیا  .تشاد  دنهاوخ  خسار  هدیقع  دیفـس » بالقنا  یهاشنهاش و  ماظن  و 

فص هب  هک  رگید ، هورگ  اما  .درک  دنهاوخ  لابقتسا  زیخاتـسر  ریگارف  دحاو و  بزح  رد  تیوضع  روشک و  رد  لاعف  یمـسر  یـسایس 
میسقت هتسد  ود  هب  دشاب ، انتعا  لباق  نادنچ  تسناوت  یمن  ناشدادعت  وا  معز  هب  و  دندنویپ ، یمن  دیدج  یـسایس  تالیکـشت  ناراداوه 

ود دشابن  متفگ  هک  لصا  هس  نیا  هب  نمؤم  دقتعم و  دوشن و  یـسایس  تالیکـشت  نیا  دراو  هک   » یناسک نایم  زا  لوا  هتـسد  دنوش : یم 
نطو یب  درف  کـی  يا و  هدوت  ناـمدوخ  حالطـصا  هب  ینعی  ینوناـقریغ  تالیکـشت  کـی  هب  قلعتم  تسا  يدرف  اـی  دراد ، شیپ  رد  هار 

، شضراوع ذخا  نودب  لیم  لامک  اب  ادرف  دهاوخب  رگا  ای  تسا ، نادنز  رد  شیاج  وا  تسا ،

یناریا نوچ  دورب ، دناوت  یم  دهاوخ  یم  شلد  هک  ییاج  ره  هب  میراذگ و  یم  شتسد  رد  ار  شا  همانرذگ 

ار نانآ  هاش  هک  هتـسد  نیا  رانک  رد  تسا ،» هدرک  نیعم  ار  شتازاجم  مه  نوناق  تسین و  ینوناـق  مه  شتاـیلمع  درادـن ، نطو  تسین ،
تیمکاح لصا  اب  یتفلاخم  دیدج ، بزح  رد  تیوضع  مدـع  مغر  هب  هک  دنتـسه  زین  یمود  هتـسد  دـمان ، یم  نطو » یب   » و يا » هدوت  »

هدوت هک  یـسک  اما  : » درک دـهاوخ  تاعارم  ار  نانآ  یعامتجا  يدرف و  قوقح  لقادـح  دوخ  هبون  هب  مه  تیمکاح  تشاد و  دـنهاوخن 
امـسر و انلع و  هک  یطرـش  هب  تسا ، دازآ  دوخ  راک  رد  وا  دشاب ، هتـشادن  هدیقع  نایرج  نیا  هب  یلو  دـشابن ، مه  نطو  یب  دـشابن ، يا 
هب اما  میرادـن ، يراک  وا  هب  ام  تروص  نیا  رد  متـسین ، مه  نطو  دـض  متـسین ، قفاوم  ناـیرج  نیا  اـب  نم  اـقآ  هک  دـیوگب  هدرپ  نودـب 
یم تاقوا  یـضعب  هک  ار  ییاهیزاب  نیا  ندش ، ناهنپ  ادص  رـس و  کی  ربخ و  کی  عوقو  ماگنه  رد  ندرک و  يزاب  هزود  ود  حالطـصا 

« .تسین لوبق  لباق  رگید  مینیب 

دندرک یم  ساـسحا  ینیِد  نآ  هعـسوت  دوخ و  نطو  هب  تبـسن  هک  یناـیناریا  تصرف  نیلوا  رد  دوب  عقوتم  اـتقیقح  هاـش  بیترت ، نیدـب 
نیرتهب دینـش  مهاوخ  یتسایـس  نینچ  یلوبق  هرابرد  ناریا  تلم  زا  ادرف  زا  هک  یباوج  : » دنریذپب ار  ریگارف  دحاو و  بزح  رد  تیوضع 

نیا هب  نمهب 1341  زا  هک  تسا  ییاه  تسایس  تفرشیپ  نماض  نیرتهب  ناریا و  مدرم  راکفا  هدنیامن 
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هدنیآ لاس  جنپ  تسیب و  رد  لسن و  کی  یگدنز  یط  هک  تسا  ییاهدمآ  شیپ  ریوصت  نیرتهب  دندید و  ناشدوخ  مشچ  هب  فرط 

هعـسوت ياهروشک  لوا  فص  هب  ار  ناریا  هدنیآ  لاس  دنچ  یط  دوب  هتفرگ  میمـصت  دج  هب  وا  .دـننک » مسجم  دوخ  رظن  رد  دـنناوت  یم 
نیا هب  ار  نآ  رگید  لاس  هس  ام  هک  یتکلمم  : » دهد ءاقترا  ملاع  هتفای 

ایند یلاع  روشک  جـنپ  وزج  منک  یم  رکف  هک  يا  هلحرم  هب  رگید  لاـس  هدزیـس  هلحرم ، نآ  هب  رگید  لاـس  تشه  میناـسر ، یم  هلحرم 
هکنیا يارب  .تفای  دهاوخن  ققحت  درذـگب ، زیخاتـسر  بزح  ریـسم  زا  دوب  رارق  هک  وا  يربهر  ياول  تحت  زج  مهم  نیا  و  میریگ » رارق 

، دوشن لزلزتم  هیناث  کی  يارب  یتح  ام  یلعف  ساسا  زا  کی  چیه   » و دوشن ، هارمه  ریخأت  اب  شققحت  ریـسم  رد  دیدج ، یـسایس  هشیدنا 
یـسایس رتفد  سیئر  کی  ییارجا و  تأیه  سیئر  کی  لوا : لاس  ود  تدم  يارب  يریزو ، تسخن  ماقم  رب  هوالع  ار  ادیوه  سابع  ریما 

یتلود ياهراک  رب  هفاضا  میداد ، لک  ریبد  ادیوه  سابع  ریما  هب  هک  يدیدج  تیرومأم  نیا   ]... [ مینک یم  داهنشیپ  هاگتـسد  نیا  يارب 
يراـک ود  اـهنیا  هک  نآ  يارب  دـشاب ، مه  لـک  ریبد  ریزو  تسخن  هک  متـسین  قفاوم  داـیز  ًـالوصا  هک  نیا  وگ  تسا ، يریزو  تسخن  و 

هک دیناد  یم  نات  همه  دبال  دنک ، یم  راک  زور  هنابش  رد  ردقچ  ام  ریزو  تسخن  الاح  دریگ ، یم  ار  ناسنا  تقو  مامت  ود  ره  هک  تسا 
هب هک  تسا  ساسح  یلیخ  راک  کی  نیا  دیاین ، رد  ياپ  زا  دنکب و  ادیپ  ماود  دـناوتب  مه  رگید  لاس  ود  ات  دـیاش  دـنک و  یم  راک  دایز 

هب تقو  چیه  شیاهراک  رد  ریزو  تسخن  املسم  اریز  میدرپس ، وا 

هبنج تسا و  یلم  گرزب  تالیکـشت  کی  تالیکـشت  نیا  .دیاین  ای  دیایب  شـشوخ  یـسک  هفایق  زا  هک  درک  دهاوخن  هاگن  دارفا  لکش 
اهنآ هب  ام  هک  رگید  ياه  تسایـس  لثم  تکلمم ، بـالقنا  لـثم  تکلمم ، ياـهراک  ریاـس  لـثم  هک  تسا  یمیظع  راـک  درادـن ، يدرف 

(1)« .درب میهاوخ  شیپ  زا  ار  نآ  میدز  تسد 

زا کی  چـیه  .تشادـن  يا  هنیرق  راگزور  نآ  هدـش  هتخانـش  یـسایس  ياهماظن  بتاکم و  زا  کـیچیه  رد  هاـش ، هنادرخباـن  مادـقا  نیا 
.دشاب هداهن  دوجو  هصرع  رد  ياپ  زیخاتـسر  بزح  فراعتمان  دـنور  تیفیک و  اب  هک  میـسانش  یمن  ار  یبزح  کت  رتیلاتوت و  ياهماظن 

هاج ءاضرا  زج  بیترت ، نیدب  .دهد  هئارا  نآ  یسایس  يرکف و  ناینب  زا  یقیقد  لیلحت  هتسناوتن  سکچیه  زونه  هک  دوب  ساسا  نیمه  رب 
هیجوت ار  زیخاتسر  بزح  سیسأت  یلصا  ياه  هزیگنا  ناوت  یمن  دوبن ، يرصح  دح و  نآ  يارب  رگید  هک  هاش  يدادبتسا  هطلس  یبلط و 
یقطنم یلوصا و  مظن  هنوگره  زا  يراع  درامش ، یم  رب  زیخاتسر  بزح  سیسأت  ترورض  نوماریپ  هاش  هک  یلیالد  عومجم ، رد  .درک 

اهنت هن  وا  هک  تسا  تیعقاو  نیا  زا  یکاح  زیخاتسر  بزح  سیسأت  لیالد  رد  هاش  تاراهظا  هعلاطم  .تسا 
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ش لاس 35 ، اهیندناوخ ، هب : دیرگنب  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب  . 7859 صص 7834 -  مهن ، دلج  نیشیپ ، اضردمحم ؛ يولهپ ، - . 1
؛ زیخاتسر بزح  و : 6 ؛ صص 5 -  گرزب ، هرگنک  رابخا ؛...  ویشرآ  زکرم  و : 38 ؛ صص 37 -  9 و  صص 7 -  دنفسا 1353 ،  17 ، 49

لاس هنالاس ، تاـعالطا  و : 173 ؛ صـص 157 -  بالقنا ، ياه  هدـیدپ  رهچونم ؛ یفقث ، و : 6 ؛ صص 3 -  لوا ، هچباتک  ورـشیپ ، حانج 
ص 2970. موس ، دلج  يولهپ ، یهاشنهاش  لاس  همانهاگ 50  يولهپ ؛ هناخباتک  و : ص 68 ؛ ، 1353

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 274 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_167_1
http://www.ghaemiyeh.com


لئاق يرابتعا  مه  شتشرد  زیر و  نادرمتلود  يارب  هکلب ، تشادن ، یناریا  هعماج  ياهزاین  تالیامت و  اه و  هتـساوخ  زا  يدج  یتخانش 
لئاسم یـسررب  قارطمطرپ  هورگ  یتح  .دنک  تروشم  دوخ  نایفارطا  اب  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  هرابرد  هک  تفریذپن  یتح  هاش  .دوبن 
نوـنج يراـمیب  راـچد  هاـش  یتـسار  هـب  .تـفرگن  رارق  هاـش  تروـشم  فرط  زگره  دیــسر ، یم  نـت  هـب 600  ناـنآ  دادـعت  هـک  ناریا 

! دوب هدش  یهاوخدادبتسا 

زیخاتسر بزح  سیسأت  نافلاخم  ناقفاوم و 

: ناقفاوم - 1

روشک فلتخم  تایرشن  رد  يولهپ  میژر  عفادم  نازادرپ  هشیدنا  زا  یهورگ  زیخاتـسر  بزح  تیلاعف  زاغآ  ياهزور  نیتسخن  نامه  زا 
ار زیخاتسر  بزح  سیسأت  یخیرات  ترورض  يدوجو و  تلع  یفـسلف  زین  یعامتجا و  یـسایس ، رظنم  زا  دندیـشوک  فلتخم  ءاحنا  هب 

رد روهظون  هدیدپ  نیا  هب  تبسن  نافلاخم  يوس  زا  هک  یتاهبش  هب  دننک و  هزیروئت 

دنفسا هبنـشکی 11  زور  یخیرات  هسلج  نامه  رد  هاش  هژیو ، هب  .دنهدب  روخ  رد  یخـساپ  دش  یم  هدـش و  زاربا  روشک  یـسایس  هصرع 
اضاقت هشیدنا  ملع و  نابحاص  نایهاگشناد و  زا  اراکشآ   1353

نودب .دننکن  راذگورف  یشالت  چیه  زا  زیخاتسر  بزح  سیسأت  ریذپانراکنا  ترورض  يدوجو و  هفـسلف  لیلحت  نییبت و  رد  دوب  هدرک 
ناکرا رد  هک  یناسک  قافتا  هب  بیرق  هک  نانچمه  .دنتـشاد  روشک  رب  مکاح  ماظن  ورگ  رد  لد  هک  دوب  یناسک  هب  هاش  باطخ  دـیدرت 

اجنیا رد  هچنآ  اما  .دندادن  هار  دوخ  هب  يدیدرت  زیخاتسر  بزح  زا  دیجمت  دییأت و  رد  دنتشاد ، یمهس  روشک  دوجوم  تیمکاح 

بزح یفسلف  یعامتجا و  یـسایس ، رظن  زا  دندمآرب  ددص  رد  فلتخم  ءاحنا  هب  هک  تسا  یناسک  ياههاگدید  یـسررب  تسام  رظندم 
بانتجا دیاش  دنناسانشب و  دوخ  راثآ  ناگدنناوخ  نیعمتسم و  هب  ار  نآ  يدوجو  تلع  یخیرات  ترورض  هدرک و  هزیروئت  ار  زیخاتسر 

هک دشاب  ریذپان 

.مینک افتکا  زیخاتسر  بزح  کیروئت  حالطصا  هب  ناقفاوم  زا  يدودعم  طقف  ياههاگدید  حیرشت  هب  مالک  هلاطا  زا  بانتجا  تهج 

دودعم زا  يو  .تسانشآ  يا  هرهچ   (1) یقارن ناسحا  يولهپ  هرود  نازادرپ  هیرظن  نایم  رد 
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کی تدم  دش و  نارهت  یهار  هطـسوتم  عطقم  نایاپ  زا  سپ  .دش  دلوتم  ناشاک  رد  لاس 1305  رد  نسح ، دنزرف  یقارن ، ناسحا  - . 1
ياهلاس 1325- یط  وا  .تفر  ونژ  هب  لیصحت  همادا  يارب  سپـس  درک 1325-24 . لیصحت  نارهت  هاگشناد  قوقح  هدکـشناد  رد  لاس 
لاس 1327 رد  ونژ ، هاگـشناد  رد  لیـصحت  ماگنه  هب  .دومن  ذخا  رهـش  نامه  هاگـشناد  زا  ار  یعامتجا  مولع  سناسیل  كردـم  ، 1331
رد رویرهش 1332 ، رد 17  تشگزاب و  ناریا  هب  یسانشراک  عطقم  رد  لیصحت  نایاپ  زا  سپ  یقارن  .دش  يدوهی  ياهتـسینومک  بذج 

.دیدرگ رانکرب  راک  زا  یتسیـسکرام  راکفا  نتـشاد  ماهتا  هب  دعب ، لاس  کی  اما  .دـش  راک  لوغـشم  روشک  ترازو  یمومع  رامآ  هرادا 
ارتکد سیراپ  تایبدا  هدکـشناد  زا  ياهلاس 1336-1334  یط  دـش و  سیراپ  مزاع  دوخ  تالیـصحت  لیمکت  يارب  یقارن  نآ  زا  سپ 
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بوچراچ رد  .دـیزگرب  ناریا  هنایمرواخ و  رومأـم  سانـشراک  ناونع  هب  ار  وا  وکـسنوی  ناـمزاس  هسنارف  رد  لیـصحت  نیح  رد  .تفرگ 
ماهتا هب  ار  وا  كاواس  نامز  نیمه  رد  .درک  ندید  قارع  هیروس و  نانبل ، رصم ، ياهروشک  زا  ناریا  رب  هوالع  یقارن  تیرومأم ، نیمه 
هدیسر هجیتن  نیدب  هتـشادرب و  تسد  یتسینومک  مارم  زا  تسا  یلاس  دنچ  دش  یعدم  یقارن  هک  دومن  راضحا  یتسیـسکرام  ياهتیلاعف 
كاواس اب  یقارن  ناـسحا  ناـمز ، نیمه  زا  .تسا  ناریا  روما  هرادا  يارب  یـسایس  ماـظن  نیرتهب  یتنطلـس  هطورـشم  تموکح  هک  تسا 
هاگـشناد رد  یقارن  درک  تقفاوم  كاواس  هک ، يروط  هب  .داـهن  شرتسگ  هب  ور  نآ  اـب  شطباور  دـعب ، ياـهلاس  یط  تفاـی و  طاـبترا 

هرود نیا  زا  .دبای  تسد  نارهت  هاگشناد  یعامتجا  تاقیقحت  تاعلاطم و  هسـسوم  تسایر  هب  دوش و  مادختـسا  داتـسا  ناونع  هب  نارهت 
یتدم يو  نینچمه ، .درک  ادیپ  هار  مه  كاواس  صوصخم  هدکشناد  هب  یقارن  هک  تفای  شرتسگ  يا  هزادنا  هب  يراکمه  نیا  دعب ، هب 
هرادا سیئر  ناونع  هب  دـحتم  للم  ناـماس  فرط  زا  لاس 1348 ، رد  یقارن  .درک  یم  يراکمه  یلم  ههبج  اـب  كاواـس  طـبار  ناونع  هب 

هب تشگزاب و  نارهت  هب  تیرومأـم  ناـیاپ  زا  سپ  دـش و  بوصنم  وکـسنوی  دـحتم  لـلم  یگنهرف  یملع و  شزومآ  ناـمزاس  ناـناوج 
تسود و ار  وا  تشاد و  يریـصن  صخـش  كاواس و  اب  یکیدزن  طابترا  میژر  تاـیح  ياـهزور  نیـسپاو  اـت  وا  .دروآ  يور  سیردـت 

صـص كاواس ، دانـسا  تیاور  هب  نویامه  شویراد  یخیراـت ؛ دانـسا  یـسررب  زکرم  زا : لـقن  هب   ) .درک یم  باـطخ  دوخ  زیزع  رورس 
(. 223-222
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زا تقو  تیمکاح  اب  زگره  يولهپ ، هرود  رب  مکاح  یـسایس  شور  زا  شتاداـقتنا  یخرب  مغر  هب  هک  دوش  یم  بوسحم  ینادنمـشیدنا 
دوب راودـیما  یعون  هب  دـیاش  درک و  تاقالم  وا  اب  راب  نیدـنچ  ناریا ، رد  هاش  روضح  ياـههام  نیـسپاو  اـت  دـشن و  دراو  تفلاـخم  رد 

نیـسپاو زا  یکی  رد  یقارن   (1) .دـشاب يولهپ  میژر  راضتحا  لاح  رد  هدز و  ناـفوط  یتشک  تاـجن  يارب  ییوسروک  وا  ياـه  هیـصوت 
مزال تیلباق  يولهپ  میژر  هک  تسا  هدش  یعدم  تحارص  هب  هدیدرگ  رـشتنم  ناریا  رد  ههد 1370  ینایاپ  ياـهلاس  رد  هک   (2) شراثآ

زا يریگ  هرهب  يارب  يدج  یشالت  یلو  تشاد ، يریذپ  حالصا  يارب 

، دنک یمن  هئارا  دوخ  ياعدا  نیا  يارب  یلیلد  یقارن  هچرگ ، .تفرگن  تروص  دوجوم  لیسناتپ  نیا 

زاغآ اب  نامز  مه  هک  دشاب  هدوب  یقافتا  ًالماک  دیاش  .تسا  یقطنم  هنوگره  زا  يراع  يو  نخس  اما 

یخرب رد  هدومن ، حرطم  برغ  دیدج  ندـمت  زا  یتاداقتنا  هلـسلس  مه  یقارن  ناسحا  یبرغ ، ياهیـسارکومد  زا  هاش  حیرـص  ياهداقتنا 
تالکشم يافش  درک و  یم  توعد  یبرغ  یعامتجا  یسایس ، راتفر  زا  زیهرپ  هب  ار  نایناریا  اراکـشآ  تشاد » دوخ  هچنآ   » ریظن شراثآ 

.دومن یم  وجتسج  یناریا  هعماج  نورد  رد  ار  هبالتبم 

هاش هاگچیه  دنام و  یقاب  میژر  يدج  نازادرپ  هیرظن  ناسانش و  بیـسآ  زا  یهاشنهاش  ماظن  تایح  ياهزور  نیـسپاو  ات  یقارن  ناسحا 
ياهیزاس هراچ  اه و  هیصوت  زا  ار  وا  میژر  و 

ص:169

.نیوا نادنز  ات  هاش  خاک  زا  ناسحا ؛ یقارن ، هب : دیرگنب  هراب  نیا  رد  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب  - . 1
(. یقارن ناسحا  اب  يوبن  میهاربا  دیس  هبحاصم   ) ماخ تشخ  ناسحا ؛ یقارن ، - . 2
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هلمج زا  یقارن  ناسحا  دش ، نیشیپ  یسایس  بازحا  نیزگیاج  هرابکی  هب  زیخاتسر  بزح  هک  یماگنه  .تخاسن  مورحم  دوخ  يدربهار 
.درک یباـیزرا  دـیفم  يوـلهپ  مـیژر  فادـها  دربـشیپ  ياتـسار  رد  ار  نآ  داد و  ناـشن  شوـخ  يور  هدـیدپ  نـیا  هـب  هـک ، دوـب  يدارفا 

لاف هب  ار  زیخاتسر  بزح  سیسأت  رد  هاش  مادقا  هک  دیسر  پاچ  هب  يو  زا  لقن  هب  یبلطم  ناگدنیآ ، همانزور  رد  هکنانچمه ،

.درک یم  شهوکن  ار  نیمزرـس  نآ  رب  مکاـح  یـسایس  ياـهوگلا  برغ و  ندـمت  دوـخ  نانخـس  يادـتبا  رد  یقارن  .دوـب  هتفرگ  کـین 
رخسمت داب  هب  تخـس  ار  اکیرمآ  ییاپورا و  ياهروشک  رب  مکاح  یـسارکومد  هتـسویپ  تنطلـس ، ریخا  ياهلاس  یط  هاش ، هک  نانچمه 

یقارن لیلد ، نیمه  هب  .تفرگ  یم 

: دهد یم  حیضوت 

هدش ادیپ  ینارکفتم  نیمز  برغم  دوخ  رد  یتح  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  قباس  رابتعا  یبرغ  یندمت  حرط  وگلا و  هک  نآ  هصالخ 
بنج اجنآ  رد  هک  ناهج  رگید  زکارم  رد  يواکجنک  هب  هک  دنا 

تلم دیدج  تیلوئسم  تلاسر و  بناج  نیا  هدیقع  هب  کنیا  .دنرگنب  تسا  هدش  ادیپ  هزات  یشوج  و 

زیخاتسر بزح  دوصقم   ] تسا نیوکت  فرش  رد  هک  يدیدج  نامزاس  هفیظو  روشک  دارفا  همه  ام و 

یتعنـص راک  رد  رگراک  شا ، یتعنـص  راک  رد  رگتعنـص  شا ، يرنه  تیقالخ  رد  دـنمرنه  شیوخ ، یملع  قیقحت  رد  ملاع  رگا   [ تسا
ساسحا هب  دنتسناوت  مادک  ره  شا  يزرواشک  راک  رد  زرواشک  شا ،

زا طقف  .تسا  هدـش   [ زیخاتـسر بزح  رد   ] یلمع تکراشم  دـنهدب  روهظ  زورب  یلجت و  ناـکما  دوخ  ینف  يرنه و  یملع و  كاردا  و 
.دراذگ یمن  یقاب  تراقح  ساسحا  يارب  ییاج  دوخ  هب  دامتعا  يزارفارـس و  ساسحا  هک  تساه  یگتـسبلد  داجیا  یگدننیرفآ و  هار 
تیلباـق راـکتبا و  رکف و  نیا  رد  هک  دنتـسه  یناوارف  نایئاتـسور  تـسد  رود  ياـه  هیاـپهوک  رد  روـشک ، طاـقن  نـیرت  هداـتفا  رود  رد 

یگدننیرفآ

عضو رب  هدزاب  شیازفا  روظنم  هب  ار  دیدج  يژولونکت  مه  ناوت  یم  یبوخ  هب  هک  مینک  ادیپ  داقتعا  لصا  نیا  هب  دیاب  ام  طقف  دنرایسب ،
قیـالع هب  هجوـت  اهدادعتـسا و  نیا  ییافوکـش  .درک  مهارف  اـهنآ  يارب  دـنراد  قـشع  هچنآ  هب  عادـبا  ناـکما  مـه  هداد و  قیبـطت  اـهنآ 

تسا یلم  لوقعم  لیصا و  گنهرف  کی  نآ  رهظم  هک  تسا  نانآ  قشع  كرد  افرع  لوق  هب  روشک و  دارفا  همه  رد  یندم  یعامتجا و 
زا يرثا  یسک  ره  تروص  نیا  رد  نوچ  .دنادب  هناخ  بحاص  ار  دوخ  هناخ  نیا  رد  یسک  ره  دوش  یم  بجوم  هک 

یلم زیخاتـسر  زا  يا  هوـلج  مدرم و  هماـع  لـعفلاب  تکراـشم  موـهفم  ینعم و  بناـجنیا  رظن  هب  تسا  نیمه  .دـنیب  یم  هناـخ  رد  دوـخ 
(1) .ناریا

تیاـمح یبرغ و  ياهیـسارکومد  زا  داـقتنا  رد  یتـالاقم  نارود ، ناـمه  یط  هک  دـندوب  مه  يرگید  یناـسک  یقارن  ناـسحا  دـننام  هـب 
اه یسارکومد   » ناونع تحت  يراتفگ  رد  امن ، ناهج  میهاربا  .دنتخاس  رشتنم  ناریا  تلم  زیخاتـسر  دحاو  بزح  زا  راکـشآ  یحیولت و 

هاگیاج زا  برغ  یسایس  نافوسلیف  یخرب  ياههاگدید  اه و  هتشون  هب  یسأت  اب  دمآرب  ددص  رد  دنا » هداتفا  سفن  زا  اج  همه  رد 
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ص:170

ص 7 و ص 12. تشهبیدرا 1354 ، هبنشکی 14  ش 2209 ، لاس 8 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 1
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مکاح یسایس  دیدج  بزح  اب  یتشآ  يوس  هب  ار  دوخ  نابطاخم  یحیولت  روط  هب  دهاکب و  رصاعم  ناهج  رد  نآ  شقن  یـسارکومد و 
شور زیمآزنط ، يا  هنوـگ  هب  هک  دیـسر  یم  پاـچ  هب  هرود  نآ  تایرـشن  رد  ییاـه  هتـشون  رگید ، يوـس  زا   (1) .دـهد قوس  ناریا  رب 

هب ار  برغ  رب  مکاح  یسایس 

مکاح یسایس  ماظن  زا  شیب  يدرواتسد  دناوت  یم  یسارکومد  دندرک  یم  روصت  هک  ینایناریا  هب  دوب  يرادشه  هک  تفرگ  یم  هرخس 
سک ره  زا  شیب  اه  هتشون  نیا  .دروآ  ناغمرا  هب  روشک  رب 

هیرشن  (2) .تسین رادفرط  یب  یبرغ  یـسارکومد  زا  داقتنا  رد  وا  ياههاگدـید  دـنک  نامگ  ات  دـمآ  یم  شوخ  هاش  صخـش  قاذـم  هب 
یـسارکومد نیلوژدول »  » يوسنارف ناراـگن  هماـنزور  زا  یکی  لوق  زا  هک  دـیناسر  پاـچ  هب  يا  هلاـقم  نارود ، ناـمه  رد  اهیندـناوخ » »

رشب رب  نآ  هیحان  زا  هک  یمتس  و  یسارکومد )  ) هدیدپ نیا  ياهییاوسر  زا  داد و  یم  رارق  داقتنا  دروم  تدش  هب  ار  برغ  رب  مکاح 

رب ار  یتاداریا  نامه  اقیقد  هلاقم ، نیا  دوب  هچ  ره  .داد  یم  رد  نخس  داد  دوب ، هتفر  يزورما 

داب هب  ار  برغ  رب  مکاح  یـسایس  هویـش  نیا  ریگنابیرگ  ياهبیـسآ  رظنم ، نآ  زا  اهراب  هاش  صخـش  هک  تخاـس  یم  دراو  یـسارکومد 
تـسکش زا  هباشم ، يرظنم  زا  مه  وا  هک  درک  رـشتنم  رتنیلدـیاسرتیپ  زا  زین  يرگید  هلاـقم  اهیندـناوخ   (3) .دوب هتفرگ  داقتنا  رخـسمت و 

تحت یبلطم  مه   (5) تیانع دومحم   (4) .داد یم  ربخ  ینوماریپ  ياهروشک  یخرب  رد  کیتارکومد  يزاس  تلود  ياه  هبرجت 

ص:171

هشیدنا دنا ، هداتفا  سفن  زا  اج  همه  رد  اه  یـسارکومد  میهاربا ؛ امن ، ناهج  هب : دیرگنب  هراب  نیا  رد  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب  - . 1
.13 صص 10 -  دادرخ 1357 ، ش 8 ، لاس 2 ، زیخاتسر ، ياه 

ص 11 و ریت 1357 ،  28 هرامش 87 ، لاس 35 ، اهیندناوخ ، ناتسلگنا ، یـسارکومد  رد  ییاقآ  تیناسنا و  هب : دیرگنب  هنومن  يارب  - . 2
ش لاس 37 ، اهیندناوخ ، یلکوت ، هّللادبع  همجرت  مدرم ، یگدنز  رد  تلود  شقن  شرتسگ  ییاهن  هجیتن  نتلیو ؛ نمدـیرف ، و ، ص 37 .

17 و ص 62. صص 16 -  دنفسا 1355 ،  7 ، 23
.9 صص 7 -  ش 92 ، لاس 36 ، اهیندناوخ ، برغ ، رد  یسارکومد  یشکدوخ  - . 3

.13 صص 12 -  تشهبیدرا 1355 ،  7 ش 61 ، لاس 36 ، اهیندناوخ ، دنزاس ؛ یم  ار  یسارکومد  هنوگچ  رتیپ ؛ رنتنیلدیاس ، - . 4
نارهت هاگشناد  یکـشزپنادند  هتـشر  رد  ارتکد  عطقم  ات  ار  دوخ  تالیـصحت  دش و  دلوتم  لاس 1311  رد  تیاـنع ، دومحم  رتکد  - . 5

ياه هلجم  ریبدرـس  یتدـم  تیانع  .دز  ملق  فلتخم  تایرـشن  رد  درک و  زاـغآ  تاـعوبطم  رد  ار  دوخ  راـک  لاـس 1329  زا  .داد  همادا 
نامه رد  .تفرگ  هدهع  رب  ار  نیگن  هلجم  تیریدـم  ههد 1350  لیاوا  رد  يو  .دوب  داـبآ  ناریا  ناریا و  رهم  روصم ، نارهت  یـسودرف ،

ار اج » نیمه  تعاس -  نیمه  زور -  نیمه   » ییویدار همانرب  یلاس  دـنچ  دوب و  لاعف  زین  ییویدار  ياه  همانرب  دـیلوت  رد  تیانع  لاح ،
تیانع .دـش  یلم  ههبج  راداوه  اهدـعب  درک و  زاغآ  هدوت  بزح  هب  شیارگ  ار  دوخ  یـسایس  ياهتیلاعف  تیانع  دومحم  .درک  یم  هیهت 

سیسأت اب  درک و  رارقرب  يولهپ  میژر  اب  یکیدزن  طباور  ههد 1350  لیاوا  زا  يو  .تشاد  تیوضع  یتدم  مه  ناگدنسیون  نوناک  رد 
ياه هتـساوخ  فادها و  بزح و  زا  عافد  رد  دوخ ، ددعتم  تالاقم  یط  دـش و  لیدـبت  نآ  نازادرپ  هیرظن  زا  یکی  هب  زیخاتـسر  بزح 

ناونع هب  نامزاس  نآ  يوس  زا  لاس 1356  رد  هک  تشاد  كاواس  اب  مه  یکیدزن  هطبار  تیانع  .درکن  راذگورف  یـشالت  چـیه  زا  نآ 
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رد یسارکومد  يریذپ  بیسآ  ياه  هبنج  زا  رگید  یخرب  هب  هک  درپس  پاچ  هب  اهیندناوخ  هیرـشن  رد  تسیچ » رد  یـسارکومد   » ناونع
: درک یم  هراشا  نینچ  ناهج  فلتخم  ياهروشک 

یلـصفم يوگتفگ  يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا و  روما  ناسانـشراک  زا  یهورگ  اـب  ناـهج » ياـه  شرازگ  اـکیرمآ و  راـبخا  هلجم  »
هب مدرک  تقد  نم  هک  اجنآ  ات  ناسانشراک  زا  کی  چیه  ابیرقت  تسا »؟ گرم  لاح  رد  یـسارکومد  ایآ   » هکنیا تحت  دوب  هداد  بیترت 

خساپ یکی  دوب  هتشاذگ  رثا  نسح  هداس  هدنناوخ  کی  ناونع  هب  نم  رد  هک  یخـساپ  دنچ  زا  دندوب و  هدادن  تبثم  باوج  لاوئـس  نیا 
ياـهروشک رد  یـسارکومد  فعـض  لـلع  زا  هک  دوـب  هتفگ  وا  اـیبملک ) هاگـشناد  هفـسلف  داتـسا   ) لـکنارف زلراـچ  ماـن  هب  دوـب  ییاـقآ 

ماظن یـسارکومد  هک  دـندرکن  هجوت  .دـندادن  صیخـشت  ار  دوخ  قوقح  روغث  دودـح و  یتسرد  هب  مدرم  هک  تسا  نیا  کـیتارکومد 
، درادـن دوجو  قطنم  لمحت و  ارادـم و  لوقعم و  دـقن  ثحب و  هک  اجنآ  رد  تسا و  جاجتحا  لالدتـسا و  ماظن  هنادازآ و  دـقن  ثحب و 

هجاوم تسکش  اب  یسارکومد  هبرجت  دنه  ریظن  موس  ناهج  ياهروشک  زا  یـضعب  رد  رگا  .تسین  شیب  یچوپ  هناسفا  مه  یـسارکومد 
هب نامیا  درادن و  يراگزاس  رـس  یبیرف  ماوع  اب  یـسارکومد  .دنتـشاد  يدنب  مین  یـسارکومد  لوا  زور  زا  اهنآ  هک  دوب  نیا  تلع  دش ،

ناوت یمن  هشیمه  يارب  ار  مدرم  همه  نلکنیل  ماـهاربآ  لوق  هب  هک  تسا  لیـصا  لـصا  نیا  هب  داـقتعا  ناـمیا و  شا  همزـال  یـسارکومد 
هک یسک  کی  .تسا  دارفا  یحطس  ياه  هبذاج  دزادنیب  رطخ  هب  ار  یسارکومد  دناوت  یم  یتدم  يارب  هک  یلماوع  زا  یکی  .تفیرف 

دوخ لابند  هب  ار  مدرم  دناوت  یم  یتدم  ات  دنزب  فرح  دناوتب  بوخ  ای  دشاب  هتشاد  ییاریگ  هرهچ 

رارق رطخ  ضرعم  رد  ار  یسارکومد  دشاب  هتشادن  دوخ  نانخس  هب  يداقتعا  وا  رگا  اما  .دناشکب 

مه ار  نانوی  یسارکومد  .تسا  هدرک  دیدشت  ار  رطخ  نیا  مه  نویزیولت  دوجو  هنافسأتم  دهد و  یم 

ناوت یمن  یبیرف  ماوع  اب  ار  یسارکومد  میوگ  یم  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .درب  نیب  زا  تیفیک  نیمه 

یسک تسا و  یسارکومد  لوصا  هب  قیمع  داقتعا  رکفت و  لقعت و  یسارکومد ، تفرشیپ  هار  .درب  هار 

.دنک داشرا  تسار  هار  هب  ار  نارگید  دناوت  یمن  زگره  دشابن  دقتعم  لوصا  نیا  هب  دوخ  هک 

هک ار  دیدیـسوت  دـننام  یـصخش  دـندناشک و  ریز  هب  تردـق  هکیرا  زا  اه  ینانوی  ار  سلکیرپ  لـثم  یـشیدنارود  لـقاع و  نارادـمامز 
ار نانوی  یـسارکومد  یتسرپرهاـظ ، يزاـبرظن و  نیا  دـیوگ  یم  نوطـالفا  دـندیزگرب و  دوخ  يربهر  هب  تشاد  یبیرفرهاـظ  نساـحم 

(1) .تشک

ار دوخ  ياه  هاگدید  نآ ، سیـسأت  یخیرات  ترورـض  زیخاتـسر و  بزح  سیـسأت  رکف  زا  تیامح  رد  هک  يدارفا  نیرت  مهم  زا  یکی 
نیرت حرطم  يو  .دوب   (2) نویامه شویراد  درک ، حرطم 
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مه یتدم  تشاد و  ییاضق  سناسیل  نارهت  هاگشناد  زا  .دمآ  ایند  هب  نارهت  رد  لاس 1307  رد  هّللارون ، دنزرف  نویامه ، شویراد  - . 2
یلغاشم رد  درک و  زاغآ  ار  یتاـعوبطم  راـک  لاس 1334  رد  .تخادرپ  لیـصحت  هب  هاگـشناد  نیا  رد  یـسایس  مولع  يارتکد  هرود  رد 

هلجم لاس 1337  رد  نویامه  .دومن  هفیظو  ماجنا  تاعالطا  داشماب و  ياه  همانزور  هدنسیون  یجراخ ، ریبدرس  مجرتم ، ححـصم ، ریظن 
فورعم هماـنزور  لاـس 1346  رد  تـلود  كاواـس و  کـمک  هـب  وا  .دـمآ  رد  نآ  زا  هرامـش  هک 6  درک  سیـسأت  ار  مـج  ماـج  يرنه 

هرود رد  نویامه  .تفای  یم  راشتنا  بترم  روط  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  یهاتوک  تدـم  اـت  هک  درک  رـشتنم  ار  ناگدـنیآ 
لئان اکیرمآ  دراوراه  هاگـشناد  زا  نمین  یلیـصحت  سروب  ذـخا  زین  یـضرا و  تاحالـصا  نویامه و  ياهناشن  تفاـیرد  هب  شتامدـخ 

هریدم و تأیه  وضع  هرود  دنچ  زین  ریبد و  مه  هرود  کی  دوب و  ناراگنربخ  ناگدنسیون و  ياکیدنس  یمیدق  ياضعا  زا  يو  .دیدرگ 
پاچ هب  یلاس  دـنچ  وا  .درک  یم  بسک  يولهپ  میژر  هب  شیرادافو  لَِبق  زا  ار  اهتمـس  نیا  لاـح  ره  رد  هک  دوب  اکیدنـس  نیا  سرزاـب 

هرابرد یقیقحت   » و ناریا » یسایس  هعـسوت   » هلاسر .داد  راشتنا  ناریا  رد  ار  یبیج » ياهباتک  ، » راب نیلوا  يارب  دوب و  لوغـشم  مه  باتک 
.تسا هدرک  همجرت  مه  ار  یبیلـص » ياهگنج   » و دـیدج » هقبط   » باتک ود  نویامه  .تسوا  تاـفیلأت  زا  ناریا » رد  یـضرا  تاحالـصا 

مه یجراـخ  رـصانع  اـب  هک  دـنک  یم  یفرعم  اـکموس )  ) یلم تسیلایـسوس  بزح  هتـسجرب  رـصانع  زا  ار  نویاـمه  شویراد  كاواـس 
نویامه .دوب  تسود  شـشخرد  دمحم  اب  دوب و  تاعالطا  همانزور  یـسایس  وضع  ییاراد ، ترازو  دنمراک  یتدم  وا  .تشاد  یطباور 
شویراد يومع  رـسپ  نویامه  دـیمح  .درک  جاودزا  يدـهاز ) ریـشدرا  رهاوخ  و   ) يدـهاز هّللا  لضف  دبهپـس  دـنزرف  يدـهاز ، امه  اـب 

تلود ار  ناگدـنیآ  همانزور  جراخم  هک  دوب  هتفگ  كاواس  عبانم  هب  زیخاتـسر ) بزح  ناگرا   ) زیخاتـسر همانزور  راگنربخ  نویامه و 
شرسمه ردارب  يدهاز ، ریـشدرا  يوس  زا  تسا و  .( A. I. C  ) ایـس نامزاس  وضع  نویامه  شویراد  دوخ  دنک و  یم  نیمأت  لیئارـسا 
نویاـمه زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  اـب  .تشاد  یکیدزن  طاـبترا  يولهپ  میژر  يـالاب  لـفاحم  اـب  نویاـمه  شویراد  .دوش  یم  تیاـمح 
نالوئـسم ناربهر و  زا  زاغآ  نامه  زا  دوخ  داد و  نامزاس  زیخاتـسر  بزح  ياه  هتـساوخ  فادها و  ياتـسار  رد  ار  ناگدنیآ  همانزور 

ماقم مئاق  مه  يدنچ  دوب و  بزح  یـسایس  رتفد  ییارجا و  تأیه  وضع  ینالوط  یتدم  يو  .دش  زیخاتـسر  بزح  يدیلک  لوا و  هجرد 
تاـعالطا و ریزو  ناونع  هب  دادرم 1356  زا 16  زیخاتـسر  بزح  رد  يدیلک  بصانم  نتـشاد  اب  نامزمه  نویامه  .دـش  بزح  لکریبد 
؛ یخیرات دانسا  یسررب  زکرم  هب : دیرگنب  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب   ) .تفرگ ياج  راگزومآ  دیـشمج  رتکد  هنیباک  رد  يدرگناهج 

میظعلادبع یخیرات ؛ دانـسا  یـسررب  زکرم  و : صـص 203-206 ؛ و  صـص 181-180 ، كاواس ، دانـسا  تیاور  هب  نویاـمه  شویراد 
ص 31؛ ناریا ، یمالسا  بالقنا  یهافش  خیرات  ریرحت  ششوک ؛) هب   ) نیدلادامع یقاب ، و : ص 487 ؛ كاواس ، دانسا  تیاور  هب  نایلو 

یـسوساج هنال  دانـسا  هعومجم  یـسوساج ؛ هنـال  دانـسا  رـشن  زکرم  و : ص 145 ؛ رـصاعم ، تاـعوبطم  هرهچ  نیـسحمالغ ؛ راـیحلاص ،
(. 225 لوا ، دلج  اکیرمآ ،
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بیـسآ ياه  هبنج  یخرب  تخادرپ و  نآ  زا  ینابیتشپ  هب  زیخاتـسر  بزح  تیلاـعف  نارود  رد  هک  دوب  یـسایس  زادرپ  هیرظن  هدنـسیون و 
نویامه زا  دوش » یم  زاغآ  ون  زا  زیچ  همه   » ناونع تحت  یبلطم  اهیندناوخ  هیرـشن  دنفسا 1353  رد 20  .درک  حرط  زین  ار  نآ  يریذـپ 
سیـسأت رب  وس  کی  زا  هک  نویامه  تشاددای  رد  .دوب  هدش  رـشتنم  ناگدـنیآ  همانزور  رد  نآ  زا  لبق  زور  دـنچ  هک  دـیناسر  پاچ  هب 

: دوب هدمآ  درمش ، یم  رب  ار  نآ  يریذپ  بیسآ  ياه  هبنج  رگید  يوس  زا  تفگ و  یم  دماشوخ  زیخاتسر  دحاو  بزح 

.داد یم  ناشن  ندش  گنس  یکشخ و  زا  ینوزفازور  ياه  هناشن  بازحا ، يورین  هزادنا  یب  يرباربان  ببس  هب  نیـشیپ  یبزح  دنچ  ماظن 
هچ ره  زا  زیرگ  هزادنا و  زا  شیب  يراک  هظفاحم  هب  ار  تیرثکا  بزح  تسناوت  یم  فلاخم  بزح  کی  تیلاعف  نیرتمک  لاح  نیع  رد 

شا هرابرد  یمیب  نیرتمک  هک 

ص:173
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.دزادنیب تفر  یم 

یگدز و مه  هب  زا  میب  بازحا  دوخ  رد  ییوس  زا  دنام و  یمن  رونام  تکرح و  يارب  ینادنچ  لاجم  روشک  یلک  تسایس  رد  ییوس  زا 
ياهب هب  یتح  یبزح  ینورد  یگناگی  يرادهگن  .تفرگ  یم  ار  یتکرح  ره  يور  هک  دش  یم  یگرزب  شوپرـس  فالتخا ، ییاضران و 

ساسح ياه  نامز  رد  هژیو  هب  کسیر  چیه  ندرکن  لوبق  نوگانوگ ، ياه  حانج  اه و  هتسد  ندناجنرن  روآ ، نایز  ياهزایتما 

.تشاد یمزاب  هنمادرپ  یحالصا  تامادقا  يا  هراپ  زا  ار  یبزح  ياه  يربهر  همه  نیا  تاباختنا ، دننام 

هحلاصم هب  ریزگان  دـناسرتب و  ینورد  ناکت  ره  زا  ار  نانآ  هک  دوب  ردـق  نیا  یلو  دوب ، رباربان  تخـس  یتباقر  بازحا  نایم  رد  تباـقر 
.دنک دنمدوسان  ياه 

لالدتـسا نیا  اب  تسناوت  دهاوخن  سک  چیه  .دوب  دهاوخن  اهتباقر  نآ  زا  یمیب  ناریا ، یلم  زیخاتـسر  بزح  رد  دحاو ، بزح  کی  رد 
دهاوخ مامت  بزح  نافلاخم  دوس  هب  ینورد  ياه  شکاشک  هک 

ناگمه زا  دراد و  قلعت  ناگمه  هب  هک  یبزح  .دریگب  ار  یحالصا  تکرح  هدنزاس و  ثحب  يولج  دش 

، دز تسد  یحالـصا  تکرح  هدنزاس و  ثحب  ره  هب  ناوت  یم  یبزح  نینچ  فوفـص  رد  تشاد ؟ دهاوخ  یـساره  یـسک  هچ  زا  تسا 
.دوب دهاوخ  رتشیب  لمع  يدازآ  نینچ  ناکما  يرظن  ظاحل  زا  مک  تسد 

ناـشیارب بزح  هک  دنتـسه  یناـسک  دـنا  هتـسویپ  ناریا  یلم  زیخاتـسر  هب  هک  يرگید  ياـه  بزح  رد  هچ  نیون و  ناریا  بزح  رد  هچ 
اب هک  دنتسه  یناسک  .بزح  يارب  نانآ  ات  دوب  رتدنمدوس  رایسب 

دنتسه یناسک  .دنتشاد  یم  زاب  نتسویپ  زا  ار  رگید  ناسک  رایسب  دوب ، هک  بزح  ره  بزح ، هب  نتسویپ 

یگناگی .درک  رود  مدرم  مشچ  ربارب  زا  دـش  یمن  ار  ناسک  نیا  هتـشذگ  رد  .دـنور  یم  دـنتفر و  یم  نامدرم  مشچ  رد  راخ  نوچ  هک 
يریبدت و یب  هب  ندش  مهتم  عاضوا ، ندروخ  مه  هب  زا  سرت  بیقر ، بزح  هب  دحاو  فص  کی  نداد  ناشن  ترورـض  بزح ، ینورد 

.دننک تاشامم  ارادم و  هک  تخاس  یم  ریزگان  ار  یبزح  ناربهر  يربهر ، فعض 

، تسا رت  هدرتسگ  رتدـنمورین و  رایـسب  هک  نیون  ناریا  بزح  هژیو  هب  مدرم ، بزح  نیون و  ناریا  بزح  ياـه  يربهر  تسد  هب  نونکا 
ار هزات  بزح  فوفص  مک  تسد  هک  تسا  هداتفا  یگرزب  تصرف 

.دنهدن رارق  مدقم  ياه  هدر  رد  ار  اهنآ  .دنیالایب  تفر  يرصتخم  ناشفصو  هک  ناسک  هنوگ  نآ  زا 

.دنزادنیب شیپ  ار  رت  ینتفریذپ  رت و  مانشوخ  نانز  نادرم و 

یلم زیخاتسر  بزح  هب  زورما  هک  اهنآ  نایم  یتوافت  چیه  دیوگ  یم  هتسویپ  اهزور  نیا  هک  دننک  یم  لقن  لک  ریبد  ریزو -  تسخن  زا 
شالت نیون  ناریا  بزح  رد  اهلاس  هک  اهنآ  اب  دندنویپ  یم  ناریا 
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توعد هب  زورما  هک  یناسک  .تسا  نیون  ناریا  نادرم  نانز و  زا  یسانشان  قح  نیا  .تسین  دنا  هدرک 

.دنا هدرب  جنر  دنا و  هدرک  راک  نوگانوگ ، ياهاج  رد  روشک ، نیا  رد  هتشذگ  رد  يراب  دنهد  یم  خساپ  هاشنهاش 

رگید موهفم  .دراد  نوصم  ندـش  یتاقبط  بیـسآ  زا  شیاهزور  نیتسخن  رد  ار  هزات  بزح  دـهاوخ  یم  لـک  ریبد  ریزو -  تسخن  اـما 
هزات یبزح  دوش ، یم  زاغآ  ون  زا  زیچ  همه  هک  تسا  نآ  نخس  نیا 

ناریا هژیو  هب  نیشیپ ، ياه  بزح  ندرگ  رب  هک  ایسآ  ياه  گنس  يرایسب  زا  دازآ  دیآ ، یم  ناهج  هب 

يارب يرتشیب  ششک  دوب و  تردق  تموکح و  بزح  نیون ، ناریا  اریز  .دوب  هداتفا  نیون ،

ص:174
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.تشاد نایوجدوس  نابلط و  تصرف 

ناـبلط و تـصرف  نآ  تـخیر  دـنهاوخ  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح  هـب  راو  لیـس  هـک  ناـیوجدوس  ناـبلط و  تـصرف  نآ  ربارب  رد  اـما 
(1) .تسا شیپ  رد  يراوشد  .دنوش  یمن  هتفرگ  يزیچ  هب  نیشیپ  ياه  بزح  نایوجدوس 

زیخاتـسر و دـحاو  بزح  ياهیگژیو  نآ  رد  هک  دـیناسر  پاچ  هب  يرگید  تشاددای  نویامه  شویراد  زا  دـعب ، زور  دـنچ  اهیندـناوخ 
یم زاغآ  نیشیپ  بازحا  درکلمع  ءوس  زا  داقتنا  رد  ار  نخس  یلبق ، تشاددای  ریظن  يو  .دوب  هدرمشرب  رتیلاتوت  بازحا  اب  ار  نآ  توافت 

مامت تعسو  هب  يا  هرتسگ  اب  زیخاتسر  بزح  کنیا  دندوب و  هدرک  بلـس  روشک  مدرم  زا  ار  یـسایس  رتشیب  تکراشم  ناکما  هک  دنک 
زا ییالاب  رایسب  هجرد  نتفای  ققحت  يارب  هنیمز   » دزاس و فرطرب  یناسآ  هب  ار  هتـشذگ  بازحا  گرزب  هصیقن  نیا  دوب  هتـسناوت  روشک 

یبزح کت  نوماریپ  رد  هک  یتاهبـش  هب  خساپ  يارب  همادا  ردنویامه  تسا .» هدش  مهارف  یناریا  هعماج  رد  یـسایس  تکراشم )  ) يزابنا
دنیب یم  يرورض  دوب ، هدمآ  دوجو  هب  دش ) یم  ناریا  رد  تموکح  يدادبتسا  هویـش  شرتسگ  هب  ریبعت  هک   ) ناریا یـسایس  ماظن  ندش 

: میناوخ یم  نینچ  راتفگ ، نیا  زا  ییاهشخب  رد  .دنک  حیرشت  دوخ  نابطاخم  يارب  ار  زیخاتسر  بزح  کیتارکومد  تیهام 

زا ناریا  دحاو  بزح  هک  تسا  ینعم  نادب  هن  نیا  یلو  .تسا  هدـش  یبزح  کی  ناریا  تسا و  دـحاو  بزح  کی  ناریا  یلم  زیخاتـسر 
یسارکومد لوصا  اب  تسا و  رتیلاتوت )  ) ارگ یلک  بازحا  هرمز 

هیکرت رد  .تسین  دـحاو  ارگ  یلک  بزح  ره  تسین و  ارگ  یلک  يدـحاو  بزح  ره  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  لوا  هبتر  رد  .دراد  تافانم 
بازحا اب  یلو  دوب  دحاو  بزح  کی  ات 1950  زا 1920  قلخ  بزح 

نامزاس رظن  زا  هچ  تسیلایسوس ) لانویسان  تسیشاف ، تسینومک ،  ) دوخ نامزمه  ییاپورا  يارگ  یلک 

زورما يایلاتیا  هسنارف و  ياه  ماظن  .تشاد  راکشآ  ياه  توافت  یعامتجا  هنیمز  هچ  هیحور و  هچ  و 

.دنتسین دحاو  بزح  یلو  .دنتسه  ارگ  یلک  تسینومک  بازحا 

یم رب  رد  نآ ) زا  نوریب  هچ  بزح و  رد  هچ   ) رسارس ار  بزح  وضع  یگدنز  هک  تخس  طابضنا  نآ  زا  ناریا  یلم  زیخاتسر  بزح  رد 
یگژیو هک   ) ءاضعا لوبق  رد  يریگتخس  زا  دنک ، یم  رپ  دریگ و 

دهاوخ یبزح  نیا  .دوب  دـهاوخن  یناشن  تیلونوم )  ) یتخل کـی  زا  مظنم ، ياـه  هیفـصت  زا  تسا ،) تسار  پچ و  يارگ  یلک  بازحا 
ياههورگ اه و  حانج  اب  نامدرم ، همه  يور  رب  هداشگ  ياهرد  اب  دوب 

ینوگانوگ عفانم  هدنیامن  نآ ، زا  رت  مهم  ای  دنراد و  هقیلس  فالتخا  ای  هک  دوخ  نورد  رد  نوگانوگ 

ددرگن و طلـسم  نارگید  رب  کی  چیه  ات  دـهد  یم  رارق  مه  ربارب  رد  ار  اهنآ  تساهنآ و  لماش  یـسایس  نیون  هعماج  کی  هک  دنتـسه 
.دوش ظفح  یعمج  عفانم 
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هتـشادن تقفاوم  بزح  يرادا  يرکف و  یـسایس و  تیلونوم )  ) تخل کی  يربهر  اب  هک  یهورگ  ای  درف  ره  ارگ ، یلک  بزح  کی  رد 
بزح رد  .دوش  یم  هیفصت  دیایب  رگا  دبای و  یمن  هار  بزح  هب  دشاب 

اب هک  تسادیپ  .دنا  هداد  رارق  دننک  تباقر  مه  اب  هک  نوگانوگ  ياه  حانج  دوجو  رب  ار  مهم  ياهدیکأت  زا  یکی  هاشنهاش  ناریا  دحاو 
هک ارگ  یلک  ياه  بزح  ینامزاس  کیژولوئدـیا و  ياه  حالـس  زا  کـی  چـیه  هب  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح  یتامدـقم  ضرف  نینچ 

.دیدرگ دهاوخن  حلسم  دنا  هدش  عادبا  بزح  نورد  رد  يرکف  طخ  کی  لیمکت  يارب 

یگدـنز روما  همه  لماش  دریگب و  ار  دوخ  ياضعا  یـصخش  یگدـنز  هداوناخ و  نهیم و  ياج  هک  تسین  نیرتکد »  » بزح کـی  نیا 
هرابرد هتبلا  .دنراد  دایز  رکف  يدازآ  نآ  ياضعا  .دوشب  نانآ 

کی بزح  .تسا  نوگانوگ  ياهرییغت  لباق  زیچ  همه  نآ  رد  یلو  تسه ، قفاوت  نآ  یتموکح  ياه  شور  بزح و  یلک  یکیژتارتسا 
.دنک حیرشت  حیـضوت و  ار  زیچ  همه  دنـشاب و  هتـسویپ  مه  هب  نآ  ءازجا  همه  هک  یفـسلف  لماک  ماظن  کی  ناونع  هب  .درادن  نیرتکد » »

كاشوپ هب  هک  تسین  یبزح  نیا 

.دشاب هتشاد  ار  دوخ  سدقم  هژیو و  دیاقع  يواکناور  ای  نیون  کیزیف  هرابرد  ای  دشاب ، هتشاد  يراک  دوخ  ياضعا  يرنه  هقیلس  ای 

کی هدارا  لیـصحت  يارب  يا  هلیـسو  هک  نآ  ياج  هب  هدش  هدیـشک  هاشنهاش  يوس  زا  نآ  یلک  طوطخ  هک  نانچ  ناریا ، دـحاو  بزح 
ياههورگ یسایس  جیسب  هلیسو  دشاب ، مدرم  ياه  هدوت  رب  يربهر 

.دنهد ماجنا  نآ  ياه  فص  رد  ار  دوخ  ياه  تباقر  اه و  شکاشک  ات  تسا  ناریا  تیعمج  رامش  یب 

هچ دننیزگرب و  ار  یکی  صخشمان  ياه  توافت  اب  بزح  دنچ  نایم  زا  دنتساوخ  یمن  هک  اه  نآ  هچ 

هب تسناوت  دنهاوخ  دندید ، یمن  یـسایس  تیلاعف  هب  يدیما  رگید  ياه  بزح  رب  بزح  کی  هدننکدرخ  يرترب  هب  هجوت  اب  هک  اه  نآ 
.دندنویپب هزات  بزح 

یسایس هورگ  کی  ماظن  نآ  رد  .دوب  هدنیآ  یبزح  کی  ماظن  زا  رت  هتسب  یسایس  يزابنا  رظن  زا  ناریا  نیشیپ  یبزح  دنچ  ماظن  عقاو  رد 
رب يراصحنا  ناریا ، بالقنا  یعامتجا  یـسایس و  يداـصتقا و  ياـه  يزوریپ  جوم  رب  راوس  تشاد ، تسد  هب  ار  یتموکح  تردـق  هک 

(1) .تشاذگ یمن  ار  يدیما  نیرتمک  رگید  یسایس  هورگ  چیه  يارب  هک  دوب  هدروآ  تسد  هب  تردق 

هب هک  روشک  هعـسوت  دنور  هب  هراشا  اب  دیناسر  پاچ  هب  ناگدـنیآ  همانزور  رد  نیدرورف 1354  رد 30  هک  رگید  یبلطم  یط  نویاـمه 
یبایزرا نآ  زا  رتآراکان  ار  نیـشیپ  یبزح  دنچ  ماظن  دوب ، هدوشگ  روشک  مدرم  يور  شیپ  ینـشور  قفا  هاش  تیاده  اب  وا ، لطاب  معز 

دیدج و یبزح  سیسأت  زا  ریزگان  مکاح  ماظن  دیامیپب و  ار  یلاعت  هار  نوزفازور ، هعسوت  نیا  ماگ  هب  ماگ  دشاب  رداق  هک  درک 

زا ییاهـشخب  رد  .دربب  شیپ  ار  روشک  هعـسوت  ناوراک  روشک  مدرم  زا  يرت  هدرتسگ  راشقا  يدـنمناوت  زا  يریگ  هرهب  اب  ات  دوب  ریگارف 
زیخاتسر بزح  سیسأت  ترورض  باب  رد  نویامه  تواضق  نیا 
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: دوب هدمآ  نینچ 

 ]...[ دـنتفای تسد  هعماـج  فلتخم  ياهرـشق  جیـسب  یـسایس و  تیلاـعف  زا  يا  هجرد  هب  رتمک  يرگید  رتـشیب و  یکی  هتـشذگ  بازحا 
ردق هچ  ره  .دنتـشاد  ار  ندش  جیـسب  تیلباق  هک  دنناشکب  یـسایس  تیلاعف  نادیم  هب  ار  ییاهرـشق  نآ  همه  دنتـسناوتن  هتـشذگ  بازحا 

راکیپ زا  ندش  یتعنص  هار  رد  ناریا 

دش یم  رت  ماگنهبان  ام  یبزح  دنچ  ای  ود  ماظن  تبـسن  نامه  هب  تفر ، یم  رتولج  دوخ  یناهج  رابتعا  شیازفا  رد  یگدنام  سپاو  هیلع 
.دیدرگ یم  رتدیدش  دناشکب  یـسایس  شالت  نادیم  هب  زین  ار  هعماج  یبزحریغ  ياهرـشق  بازحا  ياوس  هک  رتگرزب  یـشبنج  هب  زاین  و 

ترورض نیا  هب  خساپ  ناریا  یلم  زیخاتسر 

ياه هقلع  اههورگ و  بازحا و  يارف  یماقم  ناونع  هب  هاشنهاش  هک  دوبن  نیا  زا  رت  یهیدب  .تسا 

اـه و شیارگ  همه  دـیاب  هـک  تـسا  گرزب  شـشوپ  نـیا  ریز  دـنیامرف ]...[ رداـص  ار  زیخاتـسر  نـیا  ياـهدومنهر  هعماـج  نوگاـنوگ 
ار اه  هشیدنا  یـساسا  ياه  لادج  ثحب و  دنربب ، شیپ  هب  ار  شبنج  دوخ  هدننکروراب  تاثحابم  اب  دـنیآ و  درگ  نوگانوگ  ياههورگ 

(1) تسا نآ  روخ  رد  هک  دنشخب  ار  يا  هبذاج  نآ  زیخاتسر  هب  دنزاس و  روراب 

هعـسوت رد  تسناوت  یم  بزح  نآ  هک  یـشقن  زیخاتـسر و  بزح  ياه  نامرآ  زا  تیاـمح  موزل  رب  دوخ  هدـیقع  رد  نویاـمه  شویراد 
ناونع تحت  لاس 1992 م  رد  هک  یباتک  رد  .دـنام  رادافو  ناکامک  نآ  لالحنا  ماگنه  ات  دریگب  هدـهع  رب  روشک  يداـصتقا  یـسایس ،

فـسأت دنک ، لحنم  ار  زیخاتـسر  بزح  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  تیاهن  رد  تیمکاح  هکنیا  زا  درک ، رـشتنم  سیراپ  رد  خیرات ،» زا  راذگ  »
ربارب رد  تسناوت  یم  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز ، .دناد  یم  گرزب  یهابتشا  ار  نآ  دروخ و  یم 

زا نم  زیخاتـسر  بزح  دروم  رد  : » دـهد یم  حرـش  نینچ  زیخاتـسر  بزح  رد  ار  دوخ  هبرجت  يو  .دـیامن  تیاـمح  میژر  زا  ناـفلاخم 
درب یم  ار  ناریا  شمدید  یم  نم  هک  روج  نآ  بزح  نآ  .دنکب  راک  تسناوت  یم  بزح  نآ  هک  مدقتعم  مدنلبرس و  رایسب  دوخ  شقن 
مدق هب  مدق  جیردت و  هب  هک  نیا  زج  تشادن  يا  هراچ  مه  ناریا  .جیردت  هب  مدق و  هب  مدق  یهتنم  یبزح ، دـنچ  متـسیس  کی  فرط  هب 

(2)« .دوش حالصا 

سیسأت مالعا  زا  سپ  زور  کی  دنفـسا ، زور 12  تفر ، یم  رامـش  هب  مدرم  بزح  نایماح  ملع و  ناتـسود  زا  هک  یتبرت  دامع  روتانس 
یترورـض ناونع  هب  زیخاتـسر  بزح  لیکـشت  زا  دراذـگ و  هحـص  هاـش  میمـصت  نیا  رب  انـس  سلجم  ینلع  هسلج  رد  زیخاتـسر ، بزح 

بزح سیسأت  رکف  زا  دوخ  لیلجت  ساسا  ار  لبق  زور  هسلج  رد  هاش  نانخس  بوچراچ  اوتحم و  يو  .درب  مان  یخیرات 
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هب زین  روشک و  هعسوت  هار  رد  شتنطلس  زاغآ  زا  يو  هک  درمشرب  ار  ییاهشالت  ههایس  هاش  تاراهظا  زا  یـسأت  هب  داد و  رارق  زیخاتـسر 
ات هاش  هک  یتامادقا  ندرک  تسرهف  زا  سپ  یتبرت  دامع  .دوب  هدیناسر  ماجنا  هب  یعامتجا  يداصتقا و  یسایس ، لالقتسا  ندروآ  تسد 

هصرع رد  ماگنه  نآ 

: درک نییبت  نینچ  ار  بزح  يدوجو  هفسلف  دوب ، هتشادرب  روشک  يالتعا  هار  رد  یجراخ  یلخاد و 

هدش یلخاد  راقن  قافن و  دـیلوت  بجوم  رگید  یعمج  يارب  یبزح  یب  یتوافت و  یب  یعمج و  يارب  یبزح  دـنچ  ای  یبزح و  ود  هیور  »
رد یتلم  رتمک  يارب  هک  یخیرات  ساسح و  عقوم  نینچ  رد  روما  نایدـصتم  زا  کی  ره  ياهبنارگ  تاـقوا  زا  يرایـسب  یتسیاـب  تسا و 

بزح دیوگب  يرگید  یبزح و  تلود  دیوگب  یکی  دوش ، فرـص  یلخاد  ياهوگم  وگب  ینیچ و  نخـس  هب  دهد  یم  خر  خیرات  لالخ 
نیا زا  هکنیا  يارب  مه  يرگید  عمج  هناضرغم ، داقتنا  دیوگب  يرگید  هدنزاس ، داقتنا  دیوگب  یکی  نآ  یتلود ،

شوگ هشوت  یب  يا  هشوگ  رد  تواـفت  یب  فرط و  یب  ناوـنع  هب  هدرواـین  ور  بازحا  زا  کـی  چـیه  هب  دنـشاب  غراـف  اـهارجام  هنوـگ 
رارق سلاجم  لُقن  هدومن و  لقَن  لفاحم  رد  ار  نیفرط  بلاطم  هدیناباوخ 

لیکشت يارب  لماک  یگنهامه  روظنم  هب  یلم و  تدحو  ظفح  يارب   » دوب یماگ  زیخاتسر ، بزح  سیسأت  یتیعـضو ، نینچ  رد  دنهد .»
نازیرگ تاـفالتخا  نیمه  هب  رظن  بازحا  زا  هک  یمدرم  رگید  تیلقا و  بازحا  تیرثـکا و  بزح  زا  ناریا  تلم  یمومع  دـحاو  فـص 

اه هقلح  نیا  اذل  دنا .» هدوب 

رد هدمآ و  درگ  رگیدکی  رود  امومع   (1)( اوقرفت اعیمج و ال  هّللا  لبحب  اومصتعا   ) هفیرـش هیآ  قادصم  هب  ، » هداد مه  تسد  هب  تسد 
دیفس بالقنا  دحاو و  یساسا  نوناق  دحاو و  یهاشنهاش  مچرپ  ریز 

اب گرزب  يدـصاقم  هار  رد  دـحاو  فص  رد  ار  دوـخ  عیرـس  ياـه  ماـگ  اـت ،] هداد ،  ] لیکـشت دـحاو  یبزح  دـحاو ، يربـهر  دـحاو و 
(2) «. دنرادرب دوخ  ربهر  گرزب  ياه  ییامنهار 

( تلم هاش و  دیفس  بالقنا  یساسا و  نوناق  یهاشنهاش ، ماظن   ) زیخاتـسر بزح  نیداینب  لصا  هس  لیلحت  اب  ار  دوخ  راتفگ  یتبرت  دامع 
دییأت رد  يریذپاطخ  هجرد  نیرتمک  شیاه  لیلحت  بوچراچ  رد  هک  تسا  بظاوم  رایسب  لوصا  نآ  زا  شیاتـس  رد  دهد و  یم  نایاپ 

(3) .دیامن تاعارم  ار  هاش  نانخس  رارکت  یتح  و 

رد هک  يا  هلاقم  یط  زیخاتسر  بزح  تیلاعف  زاغآ  زا  سپ  لاس  ود   (4)، اضر هّللا  تیانع  رتکد 
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قوف هسیاقم  درادن و  زیخاتـسر  بزح  دساف  هدـعاق و  فالخ  هدـیدپ  اب  یطابترا  هنوگچیه  فیرـش  هیآ  نیا  هک  تسین  يدـیدرت  - . 1
.تسا یتیعقاو  هنوگ  ره  زا  يراع 

دادرخ 1354.  21 ش 7534 ، ناسارخ ، همانزور  دوب ، یخیرات  ترورض  کی  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  لیکشت  دامع ؛ یتبرت ، - . 2
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.نامه - . 3
رد هک  بزح  نیا  کیروئت  تایرشن  رد  يو  .دوب  زیخاتسر  بزح  لوا  هجرد  نازادرپ  هیرظن  اه و  نیسیروئت  زا  اضر ، هّللا  تیانع  - . 4
رد نآ  شقن  زیخاتـسر و  بزح  تیعورـشم  تیناقح و  زا  عافد  رد  يددعتم  تالاقم  تشاد ، رارق  زیخاتـسر » ياه  هشیدنا   » اهنآ سأر 
زا لیلجت  هب  هک  نآ  زا  لبق  اهلاس  اضر ، هّللا  تیانع  .درپس  پاچ  هب  گرزب » ندمت  ياه  هزاورد   » هناتسآ هب  ناریا  رتعیرس  هچ  ره  دورو 

.درک یم  یگدنیوگ  نآ  نابز  یسراف  يویدار  همانرب  رد  وکسم  رهش  رد  دوب و  ناریا  هدوت  بزح  ياضعا  زا  دزادرپب ، زیخاتسر  بزح 
زا تیامح  ریـسم  رد  سپ  نآ  زا  دـش و  ناریا  دراو  هتفگ  عادو  یتسینومک  مارم  اب  هنابلطواد  اـضر ، روسفرپ  شردارب  تیاـمح  اـب  يو 

یتاغیلبت یگنهرف -  کیدزن  يراکمه  رب  هوالع  ناریا ، هب  تشگزاب  زا  سپ  وا  .دومن  هفیظو  ماجنا  ناریا  رد  يولهپ  یهاـشنهاش  ماـظن 
ص هنامز ، درُد  یلعدمحم ؛ ییومع ، هب : دیرگنب  رتشیب  تاعالطا  يارب  .درک  یم  سیردـت  مه  زاریـش  يولهپ  هاگـشناد  رد  كاواس  اب 

.424
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هلاقم نیا  نتشون  رد  وا  هزیگنا  زا  .تسویپ  زیخاتـسر  بزح  ناقفاوم  فص  هب  اراکـشآ  دیدرگ ، پاچ  زیخاتـسر » ياه  هشیدنا   » هیرـشن
يدمآراکان و زا  يراکشآ  ياه  هناشن  زیخاتسر  بزح  تیلاعف  زا  لاس  ود  ندش  يرپس  زا  سپ  هکنیا  هب  هجوت  اب  اما ، .میرادن  یعالطا 
، بزح لابق  رد  وا  قفاوم  يریگ  عضوم  دیـسر  یم  رظن  هب  تشادن ، ناوارف  يوجتـسج  هب  يزاین  نآ ، زا  مدرم  يدج  لابقتـسا  مدع  زین 

، یسایس تالوحت  یفسلف  يرظنم  زا  اضر  هّللا  تیانع  .دشاب  هدوب  ماگنه  رید  یکدنا 

هب موسوم  تاحالـصا  ریظن  ییاهدادخر  دـشوک  یم  دـهد و  یم  رارق  هجوت  دروم  ار  ههد 1350  لیاوا  ههد 1340 و  ِناریا  یعامتجا 
.دنالوبقب شنابطاخم  هب  ریذپان  بانتجا  یترورض  نوچمه  ار  زیخاتسر  بزح  سیسأت  سپس  دیفس و  بالقنا 

ره رد  هدش  هتفریذپ  ياهرایعم  اهـشزرا و  هدوب و  عماوج  ریاس  زا  زیامتم  يا  هعماج  ره  تالوحت  اه و  هدـیدپ  اضر ، هّللا  تیانع  رظن  هب 
کت ماظن  هب  یبزح  دنچ  ماظن  زا  ناریا  یـسایس  لوحت  يو ، رظن  هب  .دوش  يدنب  تروص  نآ  یعمج  تالیامت  زا  رتارف  دـیابن  یعامتجا 

يرظنم زا  دـناوت  یمن  تالوحت  هنوگنیا  عقاو ، رد  .دوب  راکنا  لـباقریغ  یترورـض  یعاـمتجا ، تـالوحت  رظنم  زا  یعیبط و  يرما  یبزح 
نآ تابجوم  هاش  هنایوجدادبتسا  تالیامت  افرص  هک  ییالقع  ریغ 

نیا اـب  اـضر  .دـنک  یم  ییاـمندوخ  یعاـمتجا  ییاـه  هتـساوخ  تامادـقا  نیا  يارو  رد  هکلب  دریگ ؛ تروـص  دـشاب ، هدروآ  مـهارف  ار 
طیارـش رد  نآ  بجوم  هب  هک  دـنک  یم  یباـیزرا  یـسایس  یعاـمتجا ، یترورـض  ار  دیفـس  بـالقنا  هب  موـسوم  تاحالـصا  لالدتـسا ،

یعامتجا یسایس ، ماظن  ییآراکان 

وا .تسا  هدرامگ  تمه  نآ  ماجنا  رب  یعامتجا  لیامت  زا  یگدنیامن  هب  تیمکاح  نیشیپ  يداصتقا  و 

سیسأت سپس  ههد 1340 و  تاحالـصا  ماجنا  رد  هاش  مادـقا  دـنک و  یم  ریبعت  هعماج » يدوجو  رهوگ   » هب یعامتجا  تالیامت  نیا  زا 
یم یباـیزرا  هعماـج  يدوـجو  رهوـگ  نیا  يـالتعا  زین  يرادـهگن و  ظـفح و  هـب  تیمکاـح  دـهعت  بوچراـچ  رد  ار  زیخاتـسر  بزح 

زا ییاهشخب  رد   (1) .دنک

ص:179

ش 3، لوا ، لاس  زیخاتـسر ، ياه  هشیدـنا  یلم ،...  ياه  نامرآ  ناریا و  تلم  زیخاتـسر  تلم ، هاش و  بالقنا  هّللا ؛ تیاـنع  اـضر ، - . 1
.81 صص 78 -  نمهب 1355 ،
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یعامتجا یخیرات و  ترورـض  زا  یفـسلف  رهاظلا  یلع  ییاهیرگ  هیجوت  دـسر  یم  رظن  هب  هک  اـضر  هّللا  تیاـنع  زیمآ  مهوت  تاراـهظا 
: میناوخ یم  نینچ  تسا ، زیخاتسر  بزح  سیسأت  سپس  دیفس و  بالقنا  ریظن  یتاحالصا  ماجنا 

نیع رد  ار  یناریا  هعماج  يزاسزاب  هار  زاغآرس  نیتسخن  نامه  زا  هتفریذپ ، ققحت  رهمایرآ  هاشنهاش  يربهر  راکتبا و  هب  هک  ام  بالقنا 
ینوگرگد هلمج  زا  يدام ، لماوع  اهنت  هن  يزاسزاب ، نیا  رد  .تسا  هتـشاد  رظن  حـمطم  هعماج ، يدوجو  رهوگ  يالتعا  اقب و  هب  هجوت 

شهج اب  بسانتم  یشنیب  تایونعم و  هب  هکلب  تسا ، رظن  دروم  هریغ  یناگرزاب و  تعنـص ، يزرواشک ، يدیلوت ، طباور  ياه  هنیمز  رد 
تابـسانم بالقنا ، ره  رد  اریز  .ددرگ  یم  لوذـبم  ناوارف  هجوت  زین  یلم  یگنهرف و  یعامتجا ، یـسایس ، یهاگآ  نوچ  بالقنا  ياـه 

.دشاب هتشاد  یگنهامه  يونعم  يدام و  ياه  تفرشیپ  سفن  اب  دیاب  هعماج  دارفا 

نیعم و تاهج  ياراد  هک  دراد  ءاکتا  یعماج  يرکف  ماظن  هب  تسا  رادروخرب  یهاگآ  یهدنامرف  يربهر و  زا  هک  تلم  هاش و  بالقنا 
رادروخرب مزال  یهاگآ  زا  خـیرات  تکرح  ریـسم  رد  هک  دـهد  یم  ناـکما  یناریا  درف  ره  هب  يرکف  ماـظن  نیا  .تسا  هدـش  ینیب  شیپ 

لصاح فوقو  دوخ  یعامتجا  تیدوجوم  ترورض  هب  دسانـشب و  یعامتجا  تابـسانم  هعومجم  رد  ار  شیوخ  تبترم  ماقم و  دشاب و 
.دشخب لامک  بالقنا ، حیحص  موادت  رارمتسا و  تهج  رد  ار  تیدوجوم  نیا  دنک و 

ياه يروئت  دـهد و  قابطنا  دـیامزایب و  نآ ، ياهرایعم  اب  ار  دوخ  راتفر  لامعا و  یناریا  درف  ره  هک  دوش  یم  ببـس  يرکف ، ماـظن  نیا 
.دزاس ینغ  نامز  تکرح  ریسم  رد  شیوخ  یبالقنا  ياه  هبرجت  اب  ار  بالقنا 

یلم یسایس و  یهاگآ  نتشاد  ببس  هب  دندرگ و  رادروخرب  مزال  یسایس  یهاگآ  زا  هعماج ، دارفا  هک  دوش  یم  ببس  يرکف  ماظن  نیا 
رای یبالقنا ، ياه  همانرب  رت  عیرس  رتهب و  يارجا  رد  دننک و  يرواد  رتهب  لوئسم ، صاخـشا  اهنامزاس و  اهتلود ، راتفر  لامعا و  هرابرد 

و

.دنشاب ناشراکددم 

لکـشتم دـحتم و  ار  هعماـج  ياـهورین  دریگ و  ناـینب  یملع  يا  هیاـپ  رب  تموکح  مدرم و  هطبار  هک  دوش  یم  ببـس  يرکف  ماـظن  نیا 
.درب الاب  ار  هعماج  ییآراک  تردق و  هجیتن  رد  دنادرگ و 

یم صخـشم  نیعم و  گرزب ، ندـمت  يوس  هب  ار  ام  هعماـج  لـماکت  ریـسم  هک  تسا  ییاـمن  بطق  هلزنم  هب  عقاو  رد  يرکف  ماـظن  نیا 
یم يرای  هریغ  یلم و  يزرواشک ، یتعنـص ، يداصتقا ، یجراخ ، یلخاد ، ياـه  تسایـس  شجنـس  یباـیزرا و  رد  ار  اـم  تلم  دزاـس و 

.دشخب

بولطمان طحنم و  ياهشزرا  ياههاگیاپ  لمع  نایرج  رد  دناوت  یم  بالقنا  رصع  یناریا  درف  ره  هک  دوش  یم  ببـس  يرکف  ماظن  نیا 
ار یبـالقنا  ملاـس و  ياهـشزرا  درادرب و  ناـیم  زا  ار  اـه  ییاـسران  دـنک و  فشک  شیوـخ  نورد  رد  هچ  هعماـج و  ساـیقم  رد  هچ  ار 

دناوت یم  نآ  میهافم  كرد  يرکف و  ماظن  نیا  زا  هدافتسا  اب  یناریا  .دزاس  اهنآ  نیزگیاج 

ص:180
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هراومه دنک و  فشک  ار  هعماج  درف و  فعـض  طاقن  دزاسب و  ون  زا  ار  دوخ  ینورد  ناهج  دـهد ، شرتسگ  ار  شیوخ  تایونعم  هطیح 
.دشخب لامک  ار  نتشیوخ  طیحم  دوخ و 

رد راوتـسا  مکحم و  یظافح  لاح  نیع  رد  تسا ، تلم  هاش و  بالقنا  هفـسلف  يا و  هشیدـنا  ینابم  هک  ام  هعماـج  دـیدج  يرکف  ماـظن 
.تسا راب  نایز  هدننک و  ناریو  ياه  يژولوئدیا  اه و  گنهرف  خوسر  ربارب 

ذوفن يارب  يا  هنیمز  ات  دـنرادرب ، نایم  زا  ار  نآ  دنـسانشب و  ار  دوخ  فعـض  طاقن  ام  تلم  دارفا  هک  دوش  یم  ببـس  يرکف  ماـظن  نیا 
.دوشن مهارف  برخم  ياه  يژولوئدیا  گنهرف و 

هناخ و هب  نمـشد  دراذـگ  یمن  دـشخب و  یم  یعاـفد  تردـق  برخم  ياـه  يژولوئدـیا  ربارب  رد  یناریا  درف  ره  هب  يرکف ، ماـظن  نیا 
(1) .دنک ذوفن  خوسر و  ام  نیمزرس 

زین ینابم و  للع ، ریـسفت  هب  ههد 1340 ، رد  ناریا  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، تالوحت  زا  دوخ  لیلحت  همادا  رد  اـضر  هّللا  تیاـنع 
تنایص ظفح و  تهج  تیمکاح  تامادقا  مامت  هک  دریگ  یم  هجیتن  دزادرپ و  یم  دیفـس  بالقنا  هدیدپ  یـسایس  یفـسلف و  ياهدمایپ 

رد سپـس  يو  .تسا  هداد  ءاقترا  یلم  ییافوکـش  هلحرم  هب  ار  یناریا  هعماج  اهنآ  ققحت  هتفرگ و  تروص  هعماج » يدوجو  رهوگ   » زا
هب ناریا  هعماج  لین  تابجوم  تشاد  رظن  رد  هاش  هکنانچ  ات  دهد  یم  رد  نخس  داد  یلم  ییافوکش  نیا  هرتسگ  نوزفازور  هعسوت  موزل 

، نایم نیا  رد  هک  دیآ  مهارف  گرزب  ندمت  هزاورد 

یم رب  گرزب  ندـمت  ياه  هزاورد  هطیح  رد  نتـشادرب  ماگ  يارب  يرورـض  يا  هلیـسو  ار  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  اـضر  هّللا  تیاـنع 
( لبق لاس  ود  دودـح   ) سیـسأت ماگنه  زا  زیخاتـسر  بزح  هک  دـهد  یمن  ناـشن  عوضوم  نیا  هب  مه  یهجوت  هنوگ  چـیه  (2) و  درامش

همانراک رد  هلاس  ود  هبرجت  نیا  هب  هجوت  نودب  اضر  هّللا  تیانع  .تسا  هدیناسر  توبث  هب  ار  دوخ  ییآراکان  زا  مهم  سب  ییاه  هولج 

: دنک یم  يدنب  تروص  نینچ  ار  گرزب  ندمت  هلحرم  هب  ندیسر  رد  بزح  نیا  شقن  زیخاتسر ؛ بزح  یعامتجا  یسایس ،

ناریا و هعماج  يدوجو  رهوگ  يالتعا  تنایـص و  اقب ، تلم ، هاش و  بـالقنا  هدـمع  فدـه  دوش  یم  هظحـالم  هک  ناـنچ  لاور  نیدـب 
.تسا ام  یلم  يافوکش  تیدوجوم 

يارب .دنا  هدومرف  هراشا  نادـب  ناشتانایب  رد  اهراب  رهمایرآ  هاشنهاش  هک  تسا  گرزب  ندـمت  هب  لوصو  یلم ، ییافوکـش  رد  ون  هلحرم 
، لیاسو نیا  زا  یکی  .تسا  يرورـض  دـناسرب ، دوصقم  لزنمرـس  هب  رتهب  ار  ام  هک  یلیاسو  اـههار و  كرادـت  فدـه ، نیا  هب  ندیـسر 

.تسا ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  مان  هب  لکشتم  دحاو و  هدنریگارف  بزح 

یگنوگچ لمع و  زرط  هب  هراشا  نمض  یهاشنهاش ، لاس 2535  هام  تشهبیدرا  مهدزاود  هبنشکی  زور  رد  ناریا  يونابهش  هاشنهاش و 
ناشنرطاخ ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  هدرتسگ  ياهتیلاعف 
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.تسا تلم  هاش و  بالقنا  ياهفده  يوگخساپ  بزح ، هک  دندومرف 

هلئـسم هدوـب ، بـالقنا  هدـنامرف  حارط و  هجوـت  دروـم  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  ندـمآ  دـیدپ  رد  هک  مـهم  رایـسب  لـئاسم  زا  یکی 
نطو و لئاسم  لصف  لح و  رد  ناریا  مدرم  رتشیب  هچ  ره  تکراشم 

.تسا یناریا  تیلها  هیاپ  رب  شیوخ  روشک 

زا هک  تسا  ییاـه  هماـنرب  اـه و  تسایـس  نآ ، لـصاح  دوـش و  یم  حرطم  نوگاـنوگ  دـیاقع  ءارآ و  ناریا ، تلم  زیخاتـسر  بزح  رد 
.دوش یم  ببس  ار  تلم  ياههورگ  همه  رد  هدنزاس  ياه  هشیدنا  زورب  تسا و  رادروخرب  یلم  تیامح 

یلاـع ياـه  ناـگرا  ياـه  میمـصت  بزح  هک  نآ  تسخن  تسا : تهج  ود  ياراد  هشیدـنا  تکرح  تـلم ، هدـنریگارف  بزح  رتـسب  رد 
بزح هک  نآ  رگید  ود  .دنک  یم  لقتنم  ناریا  تلم  دارفا  همه  هب  نخـس  رگید  هب  بزح و  هندـب  رـسارس  هب  ار  بزح  هدـنریگ  میمـصت 

ناهذا و رد  ار  اه  میمصت  ریثأت 

.دهد یم  لاقتنا  هدنریگ  میمصت  یلاع و  ياه  ناگرا  هب  ار  تلم  داحآ  رظن  دهد و  یم  رارق  هعلاطم  دروم  مدرم  ياه  هشیدنا 

یلم ياه  نامرآ  اهفدـه و  يارجا  نماض  دوخ  هک  دـیآ  یم  مهارف  هدـنریگارف  بزح  رد  یلم  لماک  تدـحو  يارب  هنیمز  لاور  نیدـب 
اب اـم  یجراـخ  یلک  ياـه  یـشم  طـخ  هجیتن  رد  یلخاد و  ياـه  تسایـس  نخـس  رگید  هب  ینارمع و  يداـصتقا و  ياـه  هماـنرب  .تسا 

نمض تلم و  دارفا  همه  تکراشم 

.ددرگ یم  صخشم  مولعم و  مومع ، رظن  نتشاد  رظن  رد 

دنک و یم  ذوفن  سرادم  تارادا و  هب  اهاتسور ، یتعنـص و  ياههاگراک  هب  تکلمم ، فانکا  اه و  هشوگ  هب  اه  نوناک  قیرط  زا  بزح 
، راـک نیا  رد  .دـنیآرد  ارجا  عقوم  هب  دـیاب  قیرط  هچ  زا  هنوگچ و  یلحم ، ياـه  ساـیقم  رد  گرزب  ياـه  حرط  هک  دزاـس  یم  موـلعم 

ياضعا همه  يراکمه  تدضاعم و 

.دیامن یم  يرورض  ناریا  تلم  دارفا  نخس  رگید  هب  هدنریگارف و  بزح 

یـساسا و نوناق  یهاشنهاش ، ماظن  لصا  هس  هب  مارتحا  زیخاتـسر و  لوصا  بوچراـهچ  رد  هتبلا  اـه ، هقیلـس  فـالتخا  ناـیرج ، نیا  رد 
یم ببس  روکذم  لماوع  .تسا  رظن  دروم  یسارکومد  طابـضنا و  تیاعر  دراوم ، نیا  همه  رد  .تسا  هجوت  دروم  تلم  هاش و  بالقنا 

تیدوـجوم زا  يا  هوـلج  هک  اـج  ره  رد  هعرزم و  اتـسور و  ره  رد  هناـخراک و  ره  رد  هسردـم ، ره  رد  هناـخ ، ره  رد  بزح  هک  دـنوش 
نماض هک  یلم  تدحو  رذگهر  نیا  زا  ات  دزیمایب  مه  رد  مدرم  یگدنز و  اب  دشاب ، یناریا 

.دنک لصاح  يرتشیب  تیلاعف  كرحت و  دنام و  رادیاپ  تسا ، ام  يدوجو  رهوگ  ییافوکش  اقب و 

هلمج زا  یعامتجا  یگدنز  نوئش  همه  رد  ار  نآ  دنادرگ و  رتدنمورین  ار  ام  یلم  تدحو  دیاب  دناوت و  یم  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح 
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.دریگ راک  هب  هریغ  بدا و  رنه ، تسایس ، گنهرف ، داصتقا ،

زا يوحن  هب  تسا  نکمم  هک  تسا  يراگزاسان  لماوع  همه  نتشادرب  نایم  زا  زیخاتسر  بزح  هفیظو 

تلم زیخاتسر  بزح  دنا : هدومرف  ام  هاشنهاش  هک  نانچ  .دنک  راد  هشدخ  ار  ام  یلم  تدحو  ءاحنا 

لین يارب  راک  ساسا  دـنک و  ظفح  ار  یـساسا  نوناق  تلم و  هاش و  بالقنا  یهاشنهاش و  ماظن  دـیاب  تسا و  هدـش  خـیرات  دراو  ناریا 
درف هب  ییارجا  هاگتسد  زا  یکی  تسا : میقتسم  هار  ود  دوصقم ، نیدب 

زیخاتسر بزح  تالیکشت  نیرتالاب  هب  ناریا  تلم  درف  درف  رکف  ساکعنا  يرگید  ناریا و  تلم  درف 

هب تسا و  یهدنامرف  ثوعبم  دوخ  نیا  هک  تسا  تلود  هب  راکفا  نیا  هدننک  سکعنم  هتبلا  زین  نآ  هک 
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تلم هدنریگارف  طقف  هن  ناریا ، تلم  زیخاتسر  بزح  اتقیقح  ...دش  دهاوخ  باختنا  زیخاتسر  بزح  نیب  زا  یـساسا  لوصا  نامه  رهاظ 
زیخاتسر بزح  یلصا  هفیظو  تسا  نینچ  دشاب ، دیاب  زین  نز  درم و  زا  ناریا  تلم  درف  درف  یفسلف  يرکف و  یبطق ، نوناک  هکلب  ناریا ،

(1) .یلم ياه  نامرآ  يارجا  رد  ناریا  تلم 

یماظن دعسا  دمحم  ملق  هب  ناریا » تلم  زیخاتسر  بزح  یسانش  نامرآ  رد  کیروئت  یلیلحت   » ناونع تحت  يا  هلاقم  دادرم 1355 ، رد 
سیـسأت موزل  یتخانـش  هعماج  یخیرات و  لیالد  دمآرب  ددص  رد  هدنـسیون  نآ  یط  دش و  رـشتنم  زیخاتـسر » ياه  هشیدنا   » هیرـشن رد 

، ًالوا هک  تسا  هداد  صاصتخا  هیضق  نیا  هیجوت  هب  ار  دوخ  هلاقم  تسخن  شخب  یماظن  دعسا  دمحم  .دهد  حیضوت  ار  زیخاتسر  بزح 
کی تیلاعف  اب  افرـص  دوش  یم  ایناث ، .دـشاب  دـناوت  یمن  هعماج  کی  رد  کیتارکومد  یماظن  دوجو  رگـشیامن  یـسایس  بازحا  ددـعت 

زا کـیتارکومد  يریوصت  هئارا  هدنـسیون  دوصقم  هتبلا  ناـیم ، نیا  رد  دروآ و  دوجو  هب  کـیتارکومد  یماـظن  ریگارف  دـحاو و  بزح 
بزح تیهام 

اپورا و يدالیم  ات 20  نورق 16  نارادمتسایس  ناگدنـسیون و  زا  یخرب  تایرظن  هب  دوخ  هاگدید  تابثا  تهج  یماظن ، .دوب  زیخاتـسر 
لکش زا  يریگولج  رد  نآ  برخم  شقن  یبزح و  دنچ  ماظن  زا  داقتنا  مذ و  رد  ییاههاگدید  يواح  هک  دیوج  یم  دانتـسا  زین  اکیرمآ 

یگنهرف و ياهتیعقاو  اب  قبطنم  ار  زیخاتسر  بزح  هکنیا  نمـض  يو   (2) .تسا هدوب  نوگانوگ  عماوج  رد  کیتارکومد  یماظن  يریگ 
هک تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  متسیب  نرق  یـسایس  تایعقاو  لیلحت  هیزجت و  اب  : » دریگ یم  هجیتن  نینچ  دنک ، یم  یبایزرا  ناریا  یعامتجا 
هب اموزل  ددـعتم  بازحا  دوجو  هن  ینعی  .درادـن  بازحا  ددـعت  اب  يا  همزالم  هعماج ، کـی  رد  يداـصتقا  یـسایس و  یـسارکومد  ًـالوا 

لوحتلا و عیرس  عماوج  رد  ایناث  .یسارکومد  يدازآ و  دوجو  عنام  نآ  مدع  هن  تسا و  یسارکومد  دوجو  يانعم 

هجیتن رد  تسا و  یتعنص  هب  یتنس  هلحرم  کی  زا  لاقتنا  لاح  رد  هعماج  هک  يدراوم  رد  اصوصخم 

راضم و ياراد  هکلب  درادـن  یتبثم  رثا  طقف  هن  یهورگ  ددـعت  تسا ، هتفاین  ماوق  زونه  نیون  یتعنـص  ماظن  یگنهرف  يرکف و  ياه  هیاـپ 
کی رب  ینتبم  يداـشرا  تسایـس  کـی  تسا  يرورـض  یتاـیح و  هـچنآ  عـماوج  هنوـگ  نـیا  رد  اـثلاث  .تـسا  يرامـش  یب  تارطاـخم 
دحاو یفدـه  يوس  هب  دزاس و  دـحتم  مه  اب  ار  هعماـج  ياـهورین  ماـمت  هک  تسا  ینـشور  يداـصتقا  یـسایس و  هفـسلف  يژولوئدـیا و 

زاین هب  لماک  فوقو  اب  هک  دیاتس  یم  ار  هاش  تیاهن  رد  هدنسیون ، قوف ، ياه  هاگدید  ساسا  رب   (3) «. دیامن تیاده 
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دحاو بزح  نیا  وترپ  رد  تسا و  هدرامگ  تمه  زیخاتسر  بزح  سیسأت  رب  یسایس  هصرع  رد  يدج  یلوحت  موزل  رب  روشک  یخیرات 
زیخاتـسر رتچ  ریز  رد  ادص  کی  دندش و  دحتم  مه  اب  دوب  گرزب  ندمت  هب  ندیـسر  هک  صخـشم  یفده  يارب  ناریا ]...[  تلم  مامت  »

(1) «. دندمآ درگ  ناریا  تلم 

يا هلاقم  اهیندـناوخ  هلجم  رد  نیدرورف 1354 ، زور 16  تسا ، هدرک  یفرعم  روشک  یلاع  ناوید  یـضاق  ار  دوخ  هک  يرهاـط  لـالج 
خیرات زا  داقتنا  ییوگدـب و  زا  دـعب  هدنـسیون ، هلاقم  نیا  رد  .درپس  پاچ  هب  بزح » زا  رتالاب  یموهفم  اـب  یلم  زیخاتـسر   » ناونع تحت 

یسایس بازحا  تالوحت 

روشک یبزح  تالـضعم  اهینوگمهان و  همه  هب  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  اب  مامت  یتیارد  اب  هک  تخادرپ  هاـش  زا  دـیجمت  هب  ناریا ، رد 
راشقا هک  دـش  یعدـم  دوزفا و  شیوخ  هلاـقم  مجح  رب  فازگ ، هب  ناـیناریا  یتسود  هاـش  نازیم  نداد  ناـشن  يارب  يرهاـط  .داد  ناـیاپ 

زا روشک  مدرم  رامشرپ 

لوبق هب  لئاق  ساوسو  دح  ات  هک  میوگ  یم  رهاظت  نودب  هار  نیا  رد  دنتسه و  لئاق  یصاخ  رابتعا  نزو و  دوخ  هاش   » يارب هک  ییاجنآ 
یم هعاطالا  بجاو  ار  هاشداپ  لمعلاروتـسد  عقاو  رد  دـنریگ و  یم  رظن  رد  یناـحور  یتوکلم و  هبنج  کـی  نیمارف  يارب  دـنتعاطا و  و 

ابیرقت دـش و  زاربا   [ زیخاتـسر بزح  هب  تبـسن   ] مدرم هیحان  زا  شغ  لغ و  یب  یلم  لابقا  يروآ و  يور  کـی  تهج  نیا  زا  دـنرامش ،
تارابع حیرـص  نحل  فالخرب  اما ،  (2)« .دندومن تبغر  روش و  زاربا  نادـب  یگتـسویپ  هب  ابلق  یلمأت  ثحب و  چـیه  نودـب  مدرم  داحآ 

ياـه هویـش  دـنتخاسن و  راوـمه  دوـخ  رب  ار  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوـضع  تمحز  تبغر  لـیم و  اـب  زگره  ناریا  تـلم  داـحآ  قوـف ،
لیالد و هیجوت  رد  مه  يرگید  هجوت  بلاج  تانایب  يرهاط  لالج  .دش  دولآزنط  ییاه  هنحص  رگشیامن  زیخاتـسر  بزح  يریذپوضع 

یتـح مه  نارود  ناـمه  رد  دور  یمن  ناـمگ  هک  تسا  هدوزفا  اهیندـناوخ  هـلجم  زا  یتاحفـص  هـب  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  ترورض 
(3) .دنشاب هداد  رارق  دیدرت  دروم  ار  نآ  یگیاپ  یب  بزح ، نارادفرط  نیرت  سکدترا 

رد .درب  مان   (5) ایندنز روپاش  ریما  زا  دیاب   (4)، زیخاتسر بزح  کیروئت  ناعفادم  رگید  نایم  زا 
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رهم و  نیـش ، مارهب  راعتـسم  یماسا  اب  دوخ ، یلـصا  مان  رب  هوالع  هرود  نآ  تاـعوبطم  رد  هک  يو  .دوب  هتفرگ  ارتکد  كردـم  داـصتقا 
يو .دومن  يراکمه  ینوگانوگ  تایرـشن  اـب  درک و  زاـغآ  ار  دوخ  یتاـعوبطم  تیلاـعف  لاـس 1324 ، زا  درپس ؛ یم  پاـچ  هب  یبلاـطم 

یناملآ یبرع ، یسیلگنا ، ياه  نابز  اب  یسراف  رب  هوالع  ایندنز  .دوب  ناگدنیآ  تاعالطا و  ياه  همانزور  یجراخ  سیورس  ریبد  یتدم 
ءایـض رتکد  اب  دوب  هدش  سیـسأت  لاـس 1327  رد  هک  مج  ماـج  يرنه  نمجنا  هرادا  رد  ایندـنز ، روپاـش  .تشاد  ییانـشآ  زین  هـسنارف  و 
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لالحنا زا  سپ  هک  درک  یفرعم  یلم  تاجن  هورگ  وضع  ار  ایندنز  روپاش  خیرات 9/12/1344  رد  كاواس  .درک  یم  يراکمه  سردم 
نیا رد  .دـندمآرد  اکموس  بزح  تیوضع  هب  مه  اهنآ  زا  یخرب  دنتـسویپ و  تسیناریا  ناپ  بتکم  هب  هورگ  ياـضعا  زا  يدادـعت  نآ ،

هب نویامه  شویراد  هارمه  هب  دوب  سردم  ءایـض  رتکد  نامه  نانآ  هلمج  زا  هک  شناتـسود  زا  يدادـعت  هارمه  هب  ایندـنز  روپاش  نایم ،
، نآ رب  قباـس  ایندـنز  روپاـش  رتـکد  تسا ، هدرک  هیهت  خـیرات 5/10/1346  رد  كاواس  هک  یـشرازگ  هب  اـنب  .دنتـسویپ  اـکموس  بزح 

يارب دش و  يراوتم  روشک  زا  هکنیا  ات  تشاد  تیوضع  مه  اکموس  بزح  رد  ماگنه ، نامه  رد  يو  .دوب  تفن  یلم  تکرـش  دـنمراک 
یکیدزن طابترا  دوب  اکموس  بزح  رد  نویامه  شویراد  کیدزن  رایسب  ناراکمه  زا  هک  ایندنز  روپاش  .تفر  یقرش  ناملآ  هب  یگدنز 

بزح کیروئت  تایرـشن  رد  .دش  لیدـبت  زیخاتـسر  بزح  نازادرپ  هیرظن  نیرت  مهم  زا  یکی  هب  هژیو ، هب  درک و  ادـیپ  يولهپ  میژر  اب 
زکرم زا : لقن  هب  .تسا  هدش  رـشتنم  ایندـنز  روپاش  رتکد  ملق  هب  زیخاتـسر  بزح  زا  شیاتـس  هیجوت و  رد  يددـعتم  تالاقم  زیخاتـسر 

ص 15 و ص 72 و ص 94 و ص 152. كاواس ، دانسا  تیاور  هب  نویامه  شویراد  یخیرات ؛ دانسا  یسررب 
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يا هدیدپ  ار  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  دش ، رـشتنم  يو  زا  تشهبیدرا 1355  رد  هک  یلم » زیخاتـسر  ياـهلاس   » ناونع تحت  يا  هلاـقم 
ربهر  » ناونع هب  هاش  زا  درمـشرب و  ناریا  رد  یعامتجا  یـسایس ، تکراشم  رتشیب  هچ  ره  شرتسگ  هعـسوت و  يارب  یترورـض  نومیم و 

، یسایس هصرع  رد  يرگید  نامز  ره  زا  شیب  ار  يرالاس » مدرم   » ياه هیاپ  زیخاتسر  بزح  سیسأت  اب  هک  درک  دای  یکین  هب  ام » يالاو 
داقتنا داب  هب  دنتخادرپ ، یم  یبزح  کت  ياهماظن  اب  زیخاتـسر  بزح  هسیاقم  هب  هک  ار  یناسک  يو  .تسا  هدـینارتسگ  روشک  یعامتجا 

هـس داینب  رب  هک  تسا » تلم  هدنریگارف  تضهن  کی  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  ، » نانآ هدیقع  فالخ  رب  درادـنپ  یم  اریز  .دریگ  یم 
دـشر رد  لاح  روخارف  هب  لصا  هس  نیا  زا  کـی  ره  هدـش و  راوتـسا  تلم  هاـش و  بـالقنا  یـساسا و  نوناـق  یهاـشنهاش ، ماـظن  لـصا 

هک دـناد  یم  اهبزح » بزح  تلم ، هدـنریگارف  بزح   » ار زیخاتـسر  بزح  ایندـنز  .دـنا  هدوب  لیخد  رالاس  مدرم  ماظن  کی  ياـهیگژیو 
، شربهر يالاو  تمه  هب  هک  یتلم  هاش  رظنم  زا  دومج .» تیدودـحم و  هناشن  هن  تسا  تکراشم  يرالاس و  مدرم  لامک  یبزح  نینچ  »

زیخاتسر بزح  راکنا  لباقریغ  رثؤم و  يرگیرای  زا  هتبلا  تسا  هداهن  گرزب  ندمت  هناتسآ  رد  ياپ  یتسرد  هب 

یلم و نواعت  لامک  دیاب  هک  يا  هعماج  .ناباتـش  نامتخاس  هار  رد  ییایوپ  تسا و  يدازآ   » بزح نیا  رهوج  هک  تسین  زاین  یب  زگره 
هدیمان گرزب  ندمت  هک  یناتسآ  نآ  رد  ار  یناگمه  شیاسآ 

ناکما هنادازآ  ناس و  کی  نایناریا  هک  یتسرپ  ناریا  يارب  تسا  یهاگـشتسرپ  زیخاتـسر   » تیاـهن رد  و  دروآ » تسد  هب  دـش  دـهاوخ 
خیرات و نوخ و  هک  ار  یتمدخ  شیوخ  ییاناد  ییاناوت و  هقیلـس و  هب  کی  ره  دنیاتـسب و  ار  شیوخ  یلم  تاسدـقم  نآ  رد  دـنا  هتفای 

اب هداهن ، ناشیا  هدهع  رب  نطو 

ص:185
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(1)« .دیآ راک  هب  نآ  رد  همه  تمدخ  دتفا و  لوبقم  نطو  هاگشتسرپ  نیا  رد  همه  شیاین  هک  دشاب  .دنناسر  ماجنا  هب  يدنلبرس 

هلجم رد  نونکات » نوتم  نیرت  نهک  زا  یـسایس  ياه  هشیدـنا   » ناونع تحت  نابآ 1356  رد  هک  يرگید  هلاقم  یط  ایندـنز  روپاـش  ریما 
هفـسلف ناهج ، فلتخم  ياهـشخب  رد  تلود  أشنم  باب  رد  طوسبم  ابیرقت  یثحب  نمـض  تسا ، هدرپس  پاچ  هب  زیخاتـسر  ياه  هشیدـنا 
ناحراش اتـسوا و  نوتم  زا  يریگ  هرهب  اب  دـنک و  یم  یبایزرا  ناهج  قطانم  ریاـس  زا  زیاـمتم  ار  ناریا  رد  تلود  تیمکاـح و  يدوجو 

ناریا هلاـس  رازه  دـنچ  خـیرات  یط  رد  هک  دـشخب  یم  یـسدق  يا  هبنج  ار  ناریا  رد  تموـکح  یناـیک  ّرف  یناریا و  ّرف  تـشترز  راـکفا 
هنوگ ره  زا  يراع  هداد و  ماوق  ار  یناریا  هعماج  تیمکاح و 

موادت رد  ار  زیخاتسر  رصع  ناریا  ات  دنک  یم  شالت  هلاقم  نیا  رد  ایندنز  .تسا  یمومذم  صیاصخ 

سدقت زا  يا  هلاه  هک  دهد  رارق  هعلاطم  لیلحت و  دروم  هلاس  رازه  دنچ  زیمآرارسا  تیمکاح  نامه 

هک يرگید  هلاقم  رد   (2) .تسا هتشاد  هگن  نوصم  يدنزگ  بیسآ و  هنوگ  ره  زا  ار  نآ  تردق  ياه  هیاپ  يدزیا  ّرف  هتبلا  ینایک و  ّرف  و 
رشتنم ایندنز  روپاش  ریما  زا  زیخاتـسر  یفـسلف  ینابم  همانهام  رد  یهدنامرف » بالقنا و  هطبار  نوماریپ   » ناونع تحت  هام 1356  يد  رد 

یفیراعت هئارا  اب  دیشوک  يو  دش ،

هک دهد  قوس  هطیح  نیا  هب  ار  نخـس  ناهج ، فلتخم  ياهـشخب  رد  بالقنا  عوقو  یخیرات  ياهترورـض  لیالد و  بالقنا و  زا  صاخ 
شقن ندناسانـش  وا  ییاـغ  فدـه  .دراد  تـیمها  يرگید  رـصنع  ره  زا  شیب  بـالقنا  ره  يربـهر  رد  تیــصخش  یهدـنامرف و  شقن 

سیـسأت رد  وا  هناربشیپ  مادقا  زا  دیجمت  سپـس  دیفـس و  بالقنا  يزیرنوخ  نودـب  نتخادـنا  هار  رد  هاش  شخبالتعا  درف و  هب  رـصحنم 
بزح يزادـنا  هار  سپـس  دیفـس و  بـالقنا  يربـهار  رد  هاـش  هناـگی  یهدـنامرف  ترورـض  هکنیا  يارب  ایندـنز  .دوـب  زیخاتـسر  بزح 

ریسم رد  ییالقع و  دوب -  هناگی  یبزح  هک  ار - ، زیخاتسر 

دنک یم  مکح   » وا معز  هب  هک  تفرگ  کمک  یناهج » تدـحو   » مان هب  یملع  حالطـصا  هب  ینوناق  زا  دـنک  ریـسفت  رـشب  ییاغ  فدـه 
رد یطابترا » هکبـش  یهدـنامرف و  بتارم  هلـسلس   » ياراد هتبلا  تدـحو  نیا  و  دنـشاب » تدـحو  نامه  ياراد  زین  یناسنا  ياـه  هعماـج 
رد دحاو  یهدنامرف   » زا يریگ  هرهب  یناهج  تدحو  نیا  هب  لین  هار  نیرت  بولطم  هک  دریگ  یم  هجیتن  سپس  يو  .تسا  يرشب  عماوج 

یهتنم يا  هناگی  نهذ  هب  هعماج  ییاهن  يریگ  میمصت  هطقن   » يو هدیقع  هب  مه  زاب  هک  تسا  رما » تیاهن 

ص:186

.5 ص 4 -  تشهبیدرا 1355 ، ش 58 ، لاس 11 ، شالت ، یلم ؛ زیخاتسر  ياه  لاس  ایندنز ؛] روپاش  ، ] مارهب - . 1
نابآ 1356، ش 6 ، مود ، لاس  زیخاتـسر ، ياه  هشیدـنا  نونکات ؛ نوتم  نیرت  نهک  زا  یـسایس  ياه  هشیدـنا  روپاشریما ؛ ایندـنز ، - . 2
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نتخادـنا هار  رد  هاش  درف  هب  رـصحنم  یهدـنامرف  شقن  هک  دـنک  تابثا  ات  دوب  نآ  رب  ایندـنز  روپاش  ریما  نایم ، نیا  رد  »(1) و  دوش یم 
زا رتمک  يا  هفیظو  یناریا  هعماج  تسا و  ریذـپانراکنا  یترورـض  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  سپـس  دیفـس و  بالقنا  تاحالـصا  راطق 

زا هنانمؤم  هنامیمص و  يوریپ 

ار ماگ  هاش  دحاو  هناگی و  یهدنامرف  یفسلف  ترورض  تابثا  يارب  ایندنز  .درادن  يو  ياهیربهار 

تیاـهن رد  هک  یهلا  فـلتخم  ناـیدا  ریظن  هک  دناسانـش  شناـبطاخم  هب  دـیحوت » لـصا   » زا يا  هوـلج  ار  نآ  هداـهن و  رتارف  مه  نـیا  زا 
يریـسم نینچ  زین  یناسنا  هعماج  رد  یهدنامرف  ياه  ماظن   » دنا هداد  رارق  دوخ  تلاسر  هدولاش  ار  دـیحوت » لصا   » دـنوادخ و یگناگی 

ینایاپ و هطقن  دنک و  یم  یسررب  ار  هدیچیپ  ات  يودب  عماوج  زا  یهدنامرف  يریگ  لکش  یخیرات  دنور  سپس  ایندنز  تسا » هتشاد 

هکنیا يارب  دهد و  یم  دنویپ  دـحاو » یهدـنامرف  اب  یهاشنهاش  یهاش و  ياه  ماظن   » هب ار  یهدـنامرف  ياهماظن  هنوگ  نیا  هتفای  لماکت 
، دـیامن لح  دوخ  یخیرات  یفـسلف و  یـسایس  تواضق  اب  ناهج  فلتخم  ياهـشخب  رد  ار  کـیتارکومد  ياـهماظن  دوجوم  ياـهداضت 

هکنیا يارب  »(2) و  دماجنا یم  یهدنامرف  تدحو  مظن  هب  تیاهن  رد  و   » دنراد یتقوم  يرمع  اهماظن  نیا  هک  دنک  یم  هدیقع  راهظا 

زا يریگ  هرهب  زین  ار  زیخاتسر  بزح  سیسأت  سپـس  دیفـس و  بالقنا  تسین  هارمه  تنوشخ  يزیرنوخ و  اب  اموزل  بالقنا  دنک  تابثا 
مادقا زا  يدامن  هاش  يدادبتسا  تردق  یهدنامرف و  تدحو 

: دنک یم  يدنب  عمج  نینچ  ار  دوخ  نانخس  دناد و  یم  یبالقنا 

کی اب  يربمایپ  ای  دریذپ  ینوگرگد  ناتـسَدورف  ناتـسَدارف و  ياهدنویپ  ینوناق  اب  ای  دنک  رییغت  ماظن  ینامرف  اب  رگا  زین  هعماج  کی  رد 
ای دهد ، رارق  رییغت  شوختـسد  ار  یعامتجا  یـسایس ، ياهرادنپ  داینب  هزات  يا  هراگنا  اب  يا  هنازرف  ای  درآ  ارف  ون  یـشیک  ینامـسآ  مایپ 

مظن ون  يا  هراگنا  ای  يدنمشناد 

هتـشاد دوجو  تنوشخ  زا  یناشن  هک  نآ  یب  تخانـش ، بالقنا »  » ار نآ  ناوت  یم  دـهد  رییغت  ینورد  ای  ینورب  ناهج  يارب  ار  هشیدـنا 
تشاگنا بالقنا  ناوتب  ار  اه  يروآون  هنوگ  نیا  هک  نآ  طرش  .دشاب 

(3) .دریگ دوخ  هب  ققحت  تدم  زارد  نامز  یب  یناهگان و  هک  تسا  نآ  رد 

زیخاتـسر یفـسلف  ینابم  همانهام  رد  ناریا » مدرم  یـسانشناور   » ناونع تحت  رهم و  راعتـسم  مان  اب  هک  يرگید  هلاقم  رد  ایندـنز  روپاش 
زین یعامتجا و  ییایفارغج ، لماوع  زا  يریگ  هرهب  اب  درک  پاچ 

یهدنامرف ياهیربهر  تامیمصت و  زا  يدنم  هرهب  هب  ار  نانآ  نایناریا  یعامتجا  يدرف و  یسانشناور  هک  دنک  تباث  ات  دیشوک  یخیرات 
هب هاش  صخـش  یهدـنامرف  تیمها  یخیرات  یملع و  حالطـصا  هب  هیجوت  وا  فدـه  تیاهن  رد  تسا و  هتخاس  دـنمزاین  هناگی  یلاـع و 

رد تردق  سأر  ناونع 
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صص 7 يد 1356 ، ش 1 ، لوا ، لاس  زیخاتسر ، یفسلف  ینابم  همانهام  یهدنامرف ؛ بالقنا و  هطبار  نوماریپ  روپاشریما ؛ این ، دنز  - . 1
.12 - 

ص 18. نامه ، - . 2

ص 18. نامه ، - . 3
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رد وا  ثحب  .دیـشخب  لماکت  مه  زاـب  ار  یگناـگی  یهدـنامرف و  تدـحو  نیا  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  اـب  دوخ  هبون  هب  هک  دوب  ناریا 
ضقانت زا  یلاخ  هک   ) نایناریا یعامتجا  يدرف و  یسانشناور  یسررب 

ییاهیتساک اهییاناوت و  هعومجم  هک  دنک  تباث  تسا  ّرصم  دراد و  دیکأت  ناریا  مدرم  یقالخا و ...  يدرف ، ياهیگژیو  داضت  رب  تسین )
دناوتب اـت  تسا  هتخاـس  ناـیاورنامرف  ناربـهر و  راـشف  شـالت و  دـنمزاین  ار  وا   » تسا هتخاـس  دوـخ  دوـجو  نیرق  ار  یناریا  هعماـج  هک 

لقن زا  سپ  يو   (1)« .دنک تفرشیپ 

لبنت بلغا  زابجل ، تخـسرس و  هاگ  نیب ، عقاو  دنمـشوه ، یمدرم  ام  : » هک دریگ  یم  هجیتن  یخیرات ، هنوگ  هناسفا  ياه  قادصم  یخرب 
ات طابـضنا ، يارب  راشف  دنمزاین  طابـضنا و  مک  زیمآولغ ، دـح  هب  ارگ  ناسنا  زاین ، دـح  رد  زاس  نف  تکرح ، يارب  کیرحت  دـنمزاین  و 

دنمقالع و دنمورین ، یهدنامرف  يربهر و  دنمزاین  اعطاق  رورغم و  انطاب  میحر و  ابیکـش و  شنم و  یفوص  دح  زا  شیب  ربکتم و  يدـح 
بوعرم

(2)« .میتسه اورنامرف ، یناهنپ  ياه  نامزاس 

تسا هتفرگ  راک  هب  زین  ار  يرگید  ياهیزادرپ  ترابع  لاس 1356 ، رخاوا  رد  نایناریا ، یعامتجا  يدرف و  نأش  نتساکورف  يارب  ایندنز 
اهنت تسوا  هتخاس  رب  هک  دحاو  یبزح  هاش و  هناگی  یهدنامرف  شقن  نتفریذپ  هک  دنک  کح  ار  هتکن  نیا  دوخ  نارـصع  مه  زغم  رد  ات 

(3) .درادن دوجو  رگید  یقش  دوب و  نانآ  فیلکت  قح و 

درک اعدا  ناریا » هزات  هبرجت  کـی  هب  یهاـگن   » ناونع تحت  يا  هلاـقم  رد  هک  دوب  زیخاتـسر  بزح  ناعفادـم  رگید  زا   (4) يرهاط ریما 
ياهشخب رد  دوجوم  رگید  یسایس  ماظن  ره  زا  زیخاتسر  بزح 

ییاهبنارگ رهوگ  نینچ  زا  هاش  هناگی  يربهر  تحت  هک  دـنا  هتـشاد  يداـیز  رایـسب  لاـبقا  ناـیناریا  دراد و  رتـالاو  ینأـش  اـیند  فلتخم 
یم هجیتن  یهاوخبلد ، يرظنم  زا  قرـش  برغ و  ياهروشک  رد  یـسایس  ياهماظن  ماسقا  دـقن  زا  سپ  يرهاط   (5) .دنا هدش  رادروخرب 

ياهشخب رد  دوجوم  یسایس  ياهماظن  ریاس  رامشرپ  تاداریا  یئزج و  بویع  هک  دراد  نآ  زا  رتارف  یتحاس  زیخاتسر  بزح  هک  دریگ 
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بزح نیا  تیلاـعف  لـیاوا  ناـمه  زا  تسویپ و  نآ  موادـت  ییاـپرب و  نارادـفرط  نازادرپ و  هیرظن  هگرج  هب  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت 
ص رـصاعم ، تاعوبطم  هرهچ  نیـسحمالغ ؛ رایحلاص ، زا : لقن  هب  .دروآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  نآ  ياهنامرآ  بزح و  دییأت  رد  یتالاقم 
نمهب 1356 خـیرات 15  رد  یتاعوبطم » ياه  یپسور   » ناونع تحت  هک  ییاضما  نودـب  هیمـالعا  رد  ناریا  ناگدنـسیون  نوناـک  . 106

نویساردفنک زورید  وضع  كاواس و  یتاعوبطم  يوداپ  لالد و   » ار وا  ناهیک ، همانزور  ریبدرـس  يرهاط  ریما  هب  هراشا  اب  درک ، رـشتنم 
رد تخورف » يولهپ ] میژر  كاواـس و  هب   ] ار دوخ  درک و  تناـیخ  دوـخ  ياـقفر  هب   » ناـنآ هدـیقع  هب  هک  دـناوخ  اـپورا » نایوجـشناد 

ار ه اـهنت   » دوب و یفارحنا  تارکفت  ياراد  مه  هاـش  اـب  هزراـبم  نارود  رد  يرهاـط  ریما  هک  تسا  هدـمآ  ناگدنـسیون  نوناـک  هیمـالعا 
رد شروضح  نفعت  تدـش  زا  مه  ناگیاسمه  ناتـسود ، اهنت  هن  هکنانچ  تسناد ، یم  تفاثک  ماـمح و  نتفرن  ار  اـیراتلورپ  هب  یکیدزن 

ص 232. كاواس ، دانسا  تیاور  هب  نویامه  شویراد  یخیرات ؛ دانسا  یسررب  زکرم  زا : لقن  هب  دندوب .» باذع 
، لوا لاس  زیخاتسر ، ياه  هشیدنا  نتسیرگن ؛ ناسکی  نودب  نتـسیرگن  وس  کی  ناریا : هزات  هبرجت  کی  هب  یهاگن  ریما ؛ يرهاط ، - . 5
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یصاخ درف  ای  هورگ  يوس  زا  زگره  زیخاتسر  بزح  هک  دنک  یم  راهظا  اوران  هب  يرهاط  ریما  .دشاب  هتـشاد  دوخ  رد  ار  ناهج  فلتخم 
هدـمآ دوـجو  هب  ناریا  رد   [ مدرم  ] ییأر مه  نتفرگ  لکـش  زا  دـعب  بزح   » رگید یتراـبع  هب  تسا و  هدـشن  لـیمحت  یناریا  هعماـج  رب 

هب سپس  يو  تسا .»

هاش دوخ  یهاشنهاش و  ماظن  شقن  دزادرپ و  یم  دیفس ) بالقنا  یساسا و  نوناق  یهاشنهاش ، ماظن   ) زیخاتسر بزح  نکر  هس  حیرـشت 
يدایز دح  ات  دوخ  تواضق  نیا  رد  يو  .دـنک  یم  یبایزرا  نآ  ناکرا  ریاس  زا  رت  هتـسجرب  بزح ، نیا  تیادـه  یهد و  لکـش  رد  ار 
ذاختا هاش  يوس  زا  زیخاتسر  بزح  نالک  تیریدم  رد  ییاهن  يزاس  میمـصت  دنک  یم  دیکأت  وا  دوخ  هکنانچمه  هک  ارچ  تسا ؛ قحم 
لکـش هب  ناریا  یگدـنز  رد  یهاشنهاش  ماظن  یلمع  ریثأت  : » دـیامن یم  تسرد  مه  يدایز  دـح  اـت  هک  يرهاـط  هتفگ  هب   (1) .دوش یم 

تلم زیخاتـسر  بزح  لیکـشت  اب  نامزمه  يربهر ، ياج  هب  یهدـنامرف  حالطـصا  هک  تسین  یفداصت  .دوش  یم  رهاـظ  یهدـنامرف ``
ناریا یسایس  گنهرف  رد  ناریا 

ره رد  نوگانوگ  ياوق  شیارآ  زا  یباتزاب  دناوت  یمن  يریگ  میمصت  دنور  اریز  دریگ ، یم  یهدنامرف  ار  ییاهن  میمـصت  .تفرگ  ياج 
دهاوخ هلداجم  یتح  ثحب و  رظن ، لدابت  دونش ، تفگ و  نوناک  نوگانوگ  ياه  حطس  رد  بزح ، هتبلا  .دشاب  صاخ  تیعقوم  هظحل و 

اهنت هک  دراد  یحلاصم  تکلمم  .دوب  دهاوخن  یلم  میمـصت  کی  هب  نآ  لیدـبت  يانعم  هب  امازلا  رظن  نآ  ای  نیا  يداع  يزوریپ  اما  .دوب 
هب طوبرم  اهنت  يور  چیه  هب  میمصت  کی  تحص  .دش  دهاوخن  راذگاو  هن »  » ای يرآ »  » ءارآ شرامش  کی  هب 

، دنـسر یم  نآ  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  نونکا  یتنـس  یناملراپ  ياه  یـسارکومد  هک  تسا  یبلطم  نیا  .تسین  نآ  ناراداوه  هراـمش 
، لوصا رس  رب  مک  تسد  یعامتجا ، ییأر  مه  يارب  يا  هزات  مسجت  هک  نآ  یب 

(2)« .دندروآ تسد  هب 

رد يزاس  میمصت  لکیس  وا ، معز  هب  .دهد  یم  رارق  هجوت  دروم  ار  ناریا  رصاعم  خیرات  رد  یبزح  ماظن  ییاراکان  سپس ، يرهاط  ریما 
.دوب شخب  نایز  هاگ  دنک و  رایسب  ناریا  یبزح  ماظن 

رد هناگی  عطاق و  یهدنامرف  هاگره  هک  دنک  یم  رکذ  لاثم  ناونع  هب  ار  روشک  زا  عافد  هلئسم  يو 
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شنابطاخم زا  هلـصافالب  دوب و  دـهاوخ  ریذـپان  ناربج  روشک  رب  هدراو  تامدـص  دـنکن ، ذاختا  ار  ییاهن  میمـصت  تدـم  نیرتهاـتوک 
راذگاو نوگانوگ  بازحا  هویش  رد  یتنس  ياه  ثحب  اه و  هتیمک  هب  ار  روشک  عافد  تشونرس  نیمضت  ناوت  یم  ایآ  : » دنک یم  لاوئس 
هتسناوتن زگره  شیدنارود  عطاق و  یهدنامرف  نودب  ناریا  هک  تسا  هدش  هبرجت  تیعقاو  کی  نیا   » هک دهد  یم  خساپ  دوخ  و  درک »؟

تسا

ماوع ناونع  هب  ار  ناـهج  ياـهروشک  رتشیب  رد  یبزح  ياـهیزاس  میمـصت  يرهاـط  ریما   (1)« .دروآ تسد  هب  يدـج  یعافد  هینب  کـی 
هرهب ترورـض  زا  ددجم  یفیـصوت  اب  دنرادن و  يرگید  درکراک  اه » هظحل  اه و  تصرف   » نداد تسد  زا  زج  هک  دنک  یم  ریبعت  یبیرف 
هظحل اه و  تصرف   » زگره هک  دنک  یم  یبایزرا  یهدنامرف  ياناوت  يوزاب  ار  زیخاتـسر  بزح  هاش ، هناگی  یهدنامرف  تردق  زا  يریگ 

ار اه  هظحل  اه و  تصرف  زا  رتارف  يریگ  میمصت  یهدنامرف ، دوجو  ناریا  رد  : » اریز درک ، دهاوخن  یبزح  ياهیبیرف  ماوع  ینابرق  ار  اه »
زیخاتسر بزح  ناس  نیدب  .دنک  یم  نکمم 

(2) «. درک دهاوخن  لمع  اه » هظحل  اه و  تصرف   » بزح تروص  هب  زین 

ًالماک ياوتحم  اه و  هبنج  هب  يرهاط  هک  دـش  یعدـم  يداقتنا  يا  هلاقم  یط  این  هنازرف  قداصدـمحم  يرهاط ، ریما  هلاقم  هب  خـساپ  رد 
هاش عطاق  تامیمصت  زا  مدرم  غیرد  یب  ياهتیامح  زا  یقیداصم  هئارا  اب  تسا و  هداد  ناشن  یمک  هجوت  زیخاتـسر  بزح  کیتارکومد 

سیسأت مالعا  زا  سپ  هک 

هتفرگ و لکـش  مدرم  ءارآ  هتـساوخ و  ساـسا  رب  زاـغآ  ناـمه  زا  زیخاتـسر  بزح  هک  تفرگ  هجیتن  درک ، ادـیپ  دومن  زیخاتـسر  بزح 
(3) .تسا هتفای  هعسوت 

هک یلماع  .دوب  ینارهت  یلماع  اضردمحم  درپس ، رشن  هب  ییاهتـشاددای  تالاقم و  زیخاتـسر  بزح  اب  تقفاوم  رد  هک  یناسک  رگید  زا 
تسیناریا ناپ  بزح  هیاپ  دنلب  ياضعا  زا  نآ  زا  شیپ 

زیخاتـسر بزح  تیوضع  هب  تسیناریا ، ناپ  بزح  هلمج  زا  نیـشیپ ، بازحا  يرابجا  لالحنا  زیخاتـسر و  بزح  سیـسأت  زا  سپ  دوب ،
بزح ياه  نامرآ  زا  عافد  رد  دش و  یم  بوسحم  بزح  لکریبد  ماقم  مئاق  نانواعم و  زا  اهتدم  بزح  نیا  تیلاعف  لوط  رد  .دـمآرد 

مادـعا همکاـحم و  یمالــسا  بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  هـک  مـینیب  یم  یناـسک  وزج  ار  وا  ماـن  .داد  ناـشن  يداـیز  تقادـص  زیخاتــسر 
هرهب اب  درپس  پاچ  هب  زیخاتـسر  بزح  یعامتجا  یخیرات ، هاگیاپ  لیالد و  فادـها ، حیرـشت  يارب  هک  يا  هلاقم  رد  یلماع   (4) .دندش

ياهیگژیو زیخاتسر و  بزح  همانمارم  همدقم  زا  يریگ 
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درک یم  روصت  دوخ  هک  یمالک  اب  دومن و  حیرشت  شنابطاخم  يارب  ار  نآ  زایتما  هوجو  زیخاتـسر ، بزح  ینامزاس  ینامرآ و  ینامز ،
هب ار  هتکن  نیا  ات  دومن  شالت  تسا ، یملع  ياهشور  زا  نوحشم 

هک دوب  لابقا  شوخ  رایـسب  ناریا  تلم  دوب و  ریذپان  بانتجا  یخیرات و  یترورـض  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  هک  دـنالوبقب  شنابطاخم 
لصاح تیقفوم  نیا  روشک ، یسایس  يداصتقا و  یعامتجا ، یخیرات ، ياهیگژیو  طیارـش و  زا  وا  حیحـص  كرد  هاش و  يربهر  تحت 

ناریا ِتقو  هاشداپ  هک  درک  اعدا  داد و  صاصتخا  نایناریا  دزن  اورنامرف  ماقم  تلزنم  هب  ار  دوخ  هلاـقم  زا  يا  هدرتسگ  شخب  يو  .دـش 
هب ار  دوخ  یخیرات  ياهتلاسر  نیرت  مهم  زا  یکی  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت  اب  هنامز  زا  تسرد  كرد  اب  هک  تسا  یناربهر  دودعم  زا 

تلاسر هصرع  رد  يرگن  هدـنیآ  یناـبم   » ناونع تحت  يرگید  هلاـقم  رد  هام 1356  نمهب  رد  یلماـع  رتکد   (1) .تسا هدیناسر  ماجنا 
زا یـساسح  رایـسب  ههرب  رد  هکنیا  رب  هوالع  زیخاتـسر  بزح  هک  دـنک  حیرـشت  ار  هتکن  نیا  ات  درک  يا  هدوهیب  شالت  زیخاتـسر » ياه 

اضردمحم هنایهاد  ياهیربهر  اهتیاده و  هب  هک  یناریا  هعماج  ياه  نامرآ  دربشیپ  يارب  تسا ، هتفای  سیـسأت  هرورـضلاب  روشک  خیرات 
دناوت یم  زین  یناهج  هعماج  هکلب  ناریا ، مدرم  يارب  افرـص  هن  بزح  تلاسر  نیا  دراد و  شود  رب  میظع  یتلاسر  تسا ، رختفم  يولهپ 

یخیرات یتلاسر  نآ  يارب  دـناد و  یم  یعامتجا  یتضهن  ار  زیخاتـسر  بزح  هکنیا  نمـض  يو  .دـشاب  یلاعت  يدنمتداعـس و  روآ  مایپ 
ناریا تلم  زیخاتسر   » هک دنک  یم  حیرصت  تسا  لئاق 

دهعت زیخاتـسر  ياه  تلاسر  .دراد  ار  ادرف  ناهج  ادرف و  ناریا  ياه  ماـیپ  دوخ  اـب  خـیرات  زا  هلحرم  نیا  رد  .تسا  نیمز  ناریا  تضهن 
ماظن يرادـیاپ  زار  اب  ار  زیخاتـسر  بزح  ياهتلاسر  سپـس  یلماـع   (2)« .دـنور یم  نآ  يوـس  هب  هک  ییادرف  ربارب  رد  تـسا  ناـیناریا 

یـساسا نوناـق  یهاـشنهاش و  ماـظن  يدوـجو  هفـسلف  حیرـشت  هب  طـبر  یب  یثـحب  اـب  سپـس ، دـنز و  یم  دـنویپ  ناریا  رد  یهاـشنهاش 
هب ییانـشآ  اب  هک  تسا  يا  هعماج  تکرح  زیخاتـسر  : » هک دـنک  میهفت  شنابطاخم  هب  ار  عوضوم  نیا  ات  دزادرپ  یم  ناریا  تیطورـشم 

هب شیاه  نامرآ  ققحت  هار  رد  دوخ  هوقلاب  تیدوجوم  هب  یهاگآ  دوخ و  یخیرات  تیوه 

نآ هلمج  زا  هک  تسا  لـئاق  زیخاتـسر  بزح  يارب  زین  یناـهج  یلم و  ارف  فیاـظو  تلاـسر و  يو  دـش  رکذ  هکناـنچ  دور .» یم  شیپ 
، رگید يوس  زا  تسا و  رامعتـسا » زا  هدیدمتـس  ياه  تلم  اب  يراکمه  طـسب   » يا و هقطنم  یناـهج و  حلـص  رارقتـسا  رد  بزح  شقن 

یتابسانم داجیا  يارب  شالت  »

ص:191

شزومآ هتیمک  ناریا ، تلم  زیخاتـسر  بزح  یمومع  طباور  تاراشتنا  زا  همانمارم ؛ همدـقم  هرابرد  اضردـمحم ؛ ینارهت ، یلماـع  - . 1
.32 صص 1 -  هرامش 5 ، هیرشن  یسایس ، ياه 

ش 7، مود ، لاس  زیخاتـسر ، ياه  هشیدـنا  زیخاتـسر ؛ ياه  تلاسر  هصرع  رد  يرگن  هدـنیآ  ینابم  اضردـمحم ؛ ینارهت ، یلماـع  - . 2
.306 صص 304 -  نمهب 1356 ،
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زیخاتـسر ياه  تلاـسر  هرمز  رد  هجیتن  رد  ناریا و  یهاـشنهاش  ياـه  تلاـسر  رامـش  رد  بونج  لامـش و  ياـهروشک  ناـیم  هنـالداع 
نایناریا هب  دنک  یم  حیرشت  ار  یناهج  حطس  زین  یلخاد و  هزوح  رد  زیخاتـسر  بزح  ریطخ  ياهتلاسر  هکنیا  زا  سپ  یلماع   (1) «. تسا

لابق رد  ار  دوخ  فیلکت  دنک  یم  هیصوت 

ار دوخ  هلاقم  یلماع  .دنراد  ساپ  ار  زیخاتسر  بزح  ياهشزرا  دنسانشزاب و  یخیرات  هفیظو  نیا 

: درب یم  نایاپ  هب  رادشه  نیا  اب 

یگچراپکی فیاظو  نیا  تیاهن  تسا ، هتفرگ  رارق  دوخ  يادرف  خیرات  هناتـسآ  رد  گرتس  راوشد و  ياه  تلاسر  نینچ  اب  یتلم  کنیا 
هدنزاس و يورین  چیه  هک ]...[«  ناس  نادب  .دزاس  یم  حرطم  یخیرات  گرزب  ترورـض  کی  ناونع  هب  ار  یلم  ياهورین  همه  جیـسب  و 

ساـیقم رد  ار  شیوخ  مهـس  اـهنت  هن  هک  تروص  نیدـب  مه  نآ  دـنامن ، نوریب  جیـسب  نیا  زا  دروم  چـیه  رد  تروص و  چـیه  هب  تبثم 
نآ تروص  نیرت  عطاق  نیرت و  هدرتسگ  رد  ار  مهس  نیا  يافیا  هکلب  دریگب ، هدهع  هب  يداع 

نیدالوپ ریگارف و  بزح  کی  دوپ  راـت و  رد  نیمزرـس  نیا  مدرم  همه  دـنک  یم  باـجیا  هک  تسا  یطرـش  نینچ  دوجو  .دوش » لـبقتم 
(2) .تسا ناریا  تلم  زیخاتسر  بلق  رد  لکشت  نیا  هیامرس  دنوش و  لکشتم 

همانلصف رد  راـهب 1354  رد  هک  يا  هلاـقم  رد  ناریا ، لـئاسم  یـسررب  هورگ  وضع  نارهت و  هاگـشناد  داتـسا   (3)، یعیدو مظاـک  رتکد 
هک تسناد  یبالقنا  مود  جوم  ار  زیخاتسر  بزح  تشون ، نیون  هعماج 

سپ دش و  زاغآ  يداصتقا  یعامتجا و  هعسوت  فده  اب  بالقنا  لوا  جوم  وا ، رظن  هب  .دوب  هدش  زاغآ  نآ  جوم  نیتسخن  لاس 1341  زا 
جوم دش ، نیرق  تیقفوم  اب  بالقنا  زا  هلحرم  نیا  هکنیا  زا 

راوتسا یسایس  روحم  رب  زیچ  ره  زا  شیب  هک  تفای  موادت  زیخاتسر  بزح  سیسأت  اب  بالقنا  مود 

زاغآ ههد 1350  لیاوا  سپس  ههد 1340 و  یط  ناریا  یتعنص  يداصتقا و  هعـسوت  شرتسگ  هب  ور  دنور  اب  ار  دوخ  هلاقم  یعیدو  .دوب 
هک روشک  يداصتقا  هعسوت  زا  ییاهرامآ  هئارا  اب  دنک و  یم 

ص:192

.210 صص 207 -  نامه ، - . 1
ص 210. نامه ، - . 2

هتـشر رد  نارهت  هاگـشناد  زا  هطـسوتم  ییادتبا و  تالیـصحت  نایاپ  زا  سپ  .دـمآ  ایند  هب  زاریـش  رد  لاـس 1307  یعیدو ، مظاـک  - . 3
سیراپ هاگشناد  رد  ارتکد  عطقم  ات  یـسایس ، يایفارغج  هتـشر  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  يو  .تفرگ  سناسیل  تیبرت  میلعت و  ایفارغج و 

رد وا ، .دنتشاد  پچ  تاشیارگ  یناوج  نینس  رد  هک  دوب  يولهپ  هاگتـسد  رابرد و  ترازو  ناگدش  بذج  هرمز  رد  یعیدو  .داد  همادا 
حرـش هب  یلغاشم  رد  ناهرت  هاگـشناد  رد  سیردـت  رب  هوالع  تشاد و  يدـیلک  تمـس  رابرد  ترازو  تاقیقحت  شخب  رد  ملع ، نامز 
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تـسایر نارهت ، هاگـشناد  ییاتـسور  تاقیقحت  شخب  تسایر  تسیز ، طـیحم  تاـعلاطم  زکرم  یلک  ریبد  درک : یم  هفیظو  ماـجنا  ریز 
لاس رد  هک  يو  .یعامتجا  روما و  راـک و  ترازو  نواـعم  شرورپ و  شزومآ و  ترازو  نواـعم  یعاـمتجا ، مولع  نواـعت و  هاگـشناد 

تـالاقم دـش و  لیدـبت  نآ  ياهنیـسیروئت  زا  یکی  هب  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت  زا  سپ  دوـب ، هدروآ  يور  یتاـعوبطم  راـک  هب   1327
هدش هتفگ  .دیـسر  پاچ  هب  ناریا » راهب   » و وی » وی   » ياه همانزور  رد  ياه  هتـشون  نیلوا  .دناسر  پاچ  هب  بزح  زا  شیاتـس  رد  يدایز 

ص 169؛ رصاعم ، تاعوبطم  هرهچ  نیـسحمالغ ؛ رایحلاص ، زا : لقن  هب  .دوب  هدرک  نیودت  يروآدرگ و  زین  باتک  دلج  نیدنچ  وا  هک 
.نارگراک زیخاتسر  و :
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يداصتقا یتعنـص ، هعـسوت  نیا  تارثا  زا  رتشیب  هچ  ره  يدنم  هرهب  تهج  هک  دریگ  یم  هجیتن  تسین ، راوتـسا  مه  یتسرد  هیاپ  رب  هتبلا 
يداصتقا یتعنص و  دشر  یعیدو  .تسا  هتفای  رولبت  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  رد  هک  میتسه  یفعاضم  یـسایس  یلم و  تدحو  دنمزاین 

يروتاتکید و یبلاق  رد  زین  ار  قرـش  كولب  ياـهروشک  یتعنـص  هعـسوت  و  مسیـشرانآ ، هب  ار  کـیتارکومد  ماـظن  ياراد  ياـهروشک 
هکنآ یلم  تدحو  تسا و  هدرک  باختنا  ار  دوخ  هار  ناریا  هتـسد ، ود  نیا  فالخرب  هک  دراد  یم  راهظا  و  دـنک ؛ یم  ریبعت  هنادبتـسم 

هار رد  یعامتجا  یتعنص و  يداصتقا ، هعسوت  وترپ  رد 

هاش زا  اهراب  دوخ  هلاقم  يالبال  رد  یعیدو  .دومن  دـهاوخ  لابند  ار  دوخ  ییاغ  فدـه  زیخاتـسر  بزح  ياهیزاسرتسب  اب  تسا  لماکت 
یتعنص و يداصتقا ، يزارف  ندرگ  هاگیاج  نیرتالاب  هب  ار  روشک  ات  دور  یم  زیخاتسر  بزح  سیـسأت  اب  هک  دروآ  یم  لمع  هب  دیجمت 

یعامتجا یسایس ، زین 

بزح درف  هب  رصحنم  هژیو و  تازایتما  فیصوت  هلاقم ، نیا  رد  وا  یفسلف  راکهاش  .دهد  ءاقترا 

(1) .تسا فلتخم  نوئش  رد  روشک  نوزفازور  هعسوت  رد  نآ  ياسآ  هزجعم  شقن  زیخاتسر و 

هک میسر  یم   (2) نومزآ رهچونم  هب  یعیدو  مظاک  زا  سپ  زیخاتسر ، بزح  ناقفاوم  نایم  زا 

ص:193

.15 صص 6 -  راهب 1354 ، ش 4 ، نیون ، هعماج  ناریا ؛ یلم  زیخاتسر  مظاک ؛ یعیدو ، - . 1
ناملآ رد  یـسایس  داصتقا  يارتکد  عطقم  ات  ار  دوخ  یلاـع  تالیـصحت  .دـش  دـلوتم  نارهت  رد  لاـس 1309  هب  نومزآ ، رهچوـنم  - . 2

تـسخن رد  یتدـم  ناریا  هب  تعجارم  زا  سپ  نومزآ  .دوب  كاواس  رومأم  یبرغ ، ناملآ  رد  لیـصحت  ماگنه  .دـناسر  ناـیاپ  هب  یبرغ ،
میژر زا  تبثم  يا  هرهچ  نویزیولت  رد  .دـش  باـختنا  ناریا  یلم  نوـیزیولت  نواـعم  ناوـنع  هب  لاـس 1346  رد  درک و  تمدـخ  يریزو 

هب ادـیوه ، يریزو  تسخن  هرود  رد  .دـش  سراپ  يرازگربخ  لـک  سیئر  لاـس 1350 ، رد  نومزآ  .درک  یم  هئارا  كاواـس  يوـلهپ و 
ریزو تسخن  نواعم  یعامتجا ، روما  راک و  ریزو  روشک ، ریزو  نواعم  ریزو ، تسخن  نواعم  تاعالطا ، ترازو  نواعم  نوچ  ییاهتسپ 

هیباختنا هزوح  زا  يأر  نیرتشیب  زئاـح  یلم  ياروش  سلجم  هرود 24  يزیخاتـسر  تاباختنا  رد  .دش  هدرامگ  فاقوا  نامزاس  سیئر  و 
نیرت يدــیلک  زا  یکی  هراوـمه  دــش و  سراـف  رادناتــسا  لاـس 1356  رد  راـگزومآ ، دیــشمج  يریزو  تـسخن  ناـمز  .دــش  نارهت 

هـصرع رد  .دـش  باـختنا  ییارجا  روـما  رد  رواـشم  ریزو  ناوـنع  هـب  یماـما ، فیرـش  هنیباـک  رد  .دوـب  زیخاتـسر  بزح  ناگدـننادرگ 
، عطاـق رهچونم  رتـکد  راعتـسم  ماـن  اـب  یهاـگ  دوب و  ناریا » لـئاسم   » هلجم ناگدنـسیون  ياروش  سیئر  ریبدرـس و  یتدـم  یتاـعوبطم ،
زا لبق  هک  نومزآ  .دیدرگ  لیان  یضرا  تاحالـصا  يراذگجات و  موس ، هجرد  نویامه  ياهناشن  تفایرد  هب  يو  .تشون  یم  یتالاقم 

ياهژل رد  دوب و  زیخاتسر  بزح  یسایس  رتفد  ییارجا و  تأیه  وضع  یتدم  تشاد ، یتسیـسکرام  تاشیارگ  يولهپ  میژر  هب  نتـسویپ 
یقفومان شالت  دوب و  نیون  ناریا  بزح  هتسجرب  ياضعا  زا  نومزآ  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت  زا  شیپ  .تشاد  تیوضع  يرنوسامارف 
يزوریپ زا  سپ  دـش و  ینادـنز  يراـهزا ، يریزو  تسخن  هرود  رد  نوـمزآ ، رهچوـنم  .درک  نآ  یلکریبد  بـصنم  هـب  یباـیتسد  يارب 

، رصاعم تاعوبطم  هرهچ  نیسحمالغ ؛ رایحلاص ، هب : دیرگنب  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب   ) .دیدرگ موکحم  مادعا  هب  یمالسا  بالقنا 
، یـسایس تاعلاطم  و : صـص 485-486 ؛ كاواس ، دانـسا  تیاور  هب  نایلو  میظعلادـبع  یخیراـت ؛ دانـسا  یـسررب  زکرم  و : ص 149 ؛
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(. صص 189-184 مود ، باتک 
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کی زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  هکنیا  نمـض  وا ، رظنم  رد  .تسا  یبزح  ماظن  کـی  زا  رتارف  یتالیکـشت  یلم ، زیخاتـسر  تشاد  هدـیقع 
کت يدرکیور  هک  دـنک  یم  ریبعت  یگدـنز  هفـسلف  هب  نایناریا  هژیو  هاگن  رد  ار  نآ  کیژولوئدـیا  تاکرادـت  دوب ، یمومع  ياـضاقت 

يدیدرت نومزآ   (1) .تسا یتخاس 

(2) .دریگب ارف  دوخ  رد  ار  ناریا  یعامتجا  یسایس ، ماظن  رتشیب ، هچ  ره  يانغ  اب  یسارکومد  دیدج ، تالیکشت  وترپ  رد  هک  تشادن 

زا دـیجمت  رد  درک ، یم  رـشتنم  ار  اهیندـناوخ  هلجم  دوب  یلاس  دودح 35  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  ماگنه  رد  هک  یناریما  رغـصا  یلع 
وـضع یبزح  چـیه  رد  نآ  زا  شیپ  هک  دوب  رختفم  رایـسب  وا  .دوبر  نارگید  زا  ار  تقبـس  يوگ  بزح  نیا  سیـسأت  یخیرات  ترورض 

کنیا یلو  تسا ، هدشن 

دنچ ماظن  راضم  زا  طوسبم  اتبسن  یثحب  یط  سپس ، يو  .تسا  هدیسر  ارف  ریگارف  دحاو و  بزح  نیا  هب  شنتـسویپ  يارب  دوعوم  نامز 
زورب دوخ  زا  روشک  هبناج  همه  يـالتعا  رد  زیخاتـسر  بزح  هک  دـهد  یم  ربخ  یتازجعم  زا  دـهد و  یم  رد  نخـس  داد  نیـشیپ  یبزح 

، لاح نیا  اب  داد ! دهاوخ 

ياهینادردق زین  كانبات و  رهوگ  نیا  راختفا  دوخ  هلاقم  ياج  ياج  رد  هک  تسین  لفاغ  هتکن  نیا  زا 

(3) .دنادرگ نآ » ردقیلاع  یناب   » راثن ار  ناریا  تلم  هتبلا  دوخ و 

یهاشنهاش ماظن  موادت  یفـسلف  یخیرات و  ترورـض  لیلحت  نآ ، فیلأت  زا  فده  هک  يرایرهـش » نامرآ   » باتک رد  یقوقح ، رگـسع 
زیخاتسر بزح  يو  .دزادرپ  یم  زیخاتسر  بزح  يریگ  لکش  یخیرات  تیمها  ترورض و  سیـسأت و  لیالد  نییبت  هب  تسا ، ناریا  رد 

، یقوقح .دوب  هداد  ار  نآ  هدعو  هاش  نآ ، زا  لبق  هک  دنک  یم  یبایزرا  یگرزب  ندمت  فادها  ققحت  ياتسار  رد  ار 

كولب یتخاس  کت  ياهماظن  زین  یبرغ و  ياهیسارکومد  ییآراکان  دراوم  اهیتساک و  هکنیا  زا  سپ 

ار دوخ  هناورـشیپ  شقن  یناریا  هعماج  نآ  وترپ  رد  هک  دزادرپ  یم  زیخاتـسر  بزح  زا  شیاتـس  هب  دهد ، یم  رارق  داقتنا  دروم  ار  قرش 
زا شیاتـس  رد  هتبلا  دهد و  یم  رارق  زیخاتـسر  بزح  شود  رب  میظع  یتلاسر  يو  .تفرگ  دهاوخ  هدـهع  رب  يرگید  نامز  ره  زا  شیب 

(4) .دهد یمن  هار  دوخ  هب  يدیدرت  هدرامگ ، تمه  يا  هداعلا  قراخ  تالیکشت  نینچ  سیسأت  هب  هک  يا  هشیدنا 

هعماج یعیبط  زاین  ار  زیخاتسر  بزح  سیسأت  ناتسچولب ، هاگشناد  تقو  سیئر  ییاباب ، دج 

ص:194

نیدرورف 1354. هبنش 23  هرامش 2190 ، لاس 8 ، ناگدنیآ ، همانزور  زا : لقن  هب  - . 1
.9 صص 8 -  رهم 1354 ،  8 لاس 36 ، اهیندناوخ ، دعاسم ؛ یمومع  راکفا  هب  جایتحا  ناریا ، بالقنا  رهچونم ؛ نومزآ ، - . 2
.10 صص 7 -  دنفسا 1353 ،  20 ش 50 ، لاس 35 ، اهیندناوخ ، ناریا ؛ یلم  زیخاتسر  بزح  ام و  رغصا ؛ یلع  یناریما ، - . 3

.140 صص 117 -  يرایرهش ، نامرآ  رگسع ؛ یقوقح ، - . 4
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نینچ ندمآ  دوجو  هب  زا  یسایس  زین  یعامتجا و  يداصتقا و  هصرع  رد  عیرـس  تالوحت  زورب  طیارـش  رد  هک  دنک  یم  یبایزرا  یناریا 
يرثا ناریا  مدرم  داحآ  یـسایس  يرکف و  دشر  رب  تسناوت  دـهاوخ  زیخاتـسر  بزح  تشاد  هدـیقع  وا  .تسا  هدوب  ریزگان  یتالیکـشت 

(1) .دنناشوپب لمع  هماج  مهم  نیا  رب  دنتسناوتن  زگره  هک  درک  داقتنا  نیشیپ  بازحا  زا  دراذگب و  بولطم  رایسب 

نمـض تلم ، هاش و  بالقنا  وترپ  رد  ناریا ، لـئاسم  یـسررب  هورگ  سیئر  نارهت و  هاگـشناد  قبـسا  سیئر  يدـنواهن ، گنـشوه  رتکد 
نآ يارب  هژیو  یتازایتما  زیخاتسر ، بزح  سیسأت  زا  دیجمت 

بازحا فالخرب  ًالوا ، يدنواهن ، رظنم  زا  .دوب  نآ  دقاف  نیشیپ  یبزح  دنچ  ماظن  هک  تسا  لیاق 

زا رترب   » هتبلا تلم  هاش و  دـنویپ  هدوب و  دیفـس »)]  ] بالقنا ساسا  رب   ) تلم هاـش و  دـنویپ   » زا راکـشآ  یناـشن  زیخاتـسر  بزح  نیـشیپ 
یهاشنهاش ماظن  یتیامح  رتچ  زا   » امیقتسم زیخاتسر  بزح  هکنیا ، رگید  .تسا » نآ  لاثما  اه و  هیداحتا  یتعنص ، ياههورگ  بازحا و 

ره يارو  هک  تسا » رادروخرب 

«. دنک یم  هیکت  قافتا  هوجو  رب  طقف   » دیدج بزح  نیا  هکنیا ، موس  .دراد  رارق  نآ  ریاظن  یسایس و  تباقر  یفنـص و  یتاقبط ، تعفنم 
(2) .تسا ناریا  تلم  مامت  هدنریگ  رب  رد  هک  دنک  یم  هصالخ  هتکن  نیا  رد  ار  زیخاتسر  بزح  ییاهن  یگژیو  يدنواهن ،

نازرو و هشیدنا  داهن ، یناریا  هعماج  يور  شیپ  نیون  یهار  بزح  نیا  سیسأت  اب  هک  هاش  زا  شیاتس  زیخاتسر و  بزح  زا  دیجمت  رد 
رطاـخ لـالم  رب  اـهنت  اـهنآ  جرد  هک  دـنا  هدرک  ییاـسرف  ملق  هدـش ، لـقن  هچنآ  زا  شیب  راـگزور ، نآ  رد  یتنطلـس  مظن  ناـهاوخریخ 

نآ رد  هک  زیخاتسر  بزح  زا  دیجمت  رد  یمظن  رکذ  زا  دیآ  یم  نامغیرد  ثحبم  نیا  نایاپ  رد  یلو   (3)، دیازفا یم  ناگدنناوخ 

رد نخـس ، نیا  تسا و  ییاباب  نخـس  هدنیوگ  .مینک  غیرد  دـهد ، یم  دـیون  یناریا  هعماج  يارب  ار  یمایا  هدـنخرف  هدـش و  هتفگ  هرود 
: تسا هدرک  شوارت  وا  ساسحا  رپ  نهذ  زا  زیخاتسر  بزح  سیسأت  تسخن  ياهزور  نامه 

ص:195

ص 5. نیدرورف 1354 ، هبنشکی 24  ش 2191 ، لاس 8 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 1
ص 3. نیدرورف 1354 ، هبنش 23  ش 2190 ، لاس 8 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 2

، دنمرنه دنفسا 1355 و  هبنش 24  هس  هسلج 88 ، هرود 24 ، یلم ، ياروش  سلجم  تارکاذـم  تروص  هب : دـیرگنب  هنوـمن  يارب  - . 3
ص نیدرورف 1354 ، هبنشکی 24  هرامش 2191 ، لاس 8 ، ناگدنیآ ، همانزور  61 و  صص 56 -  45 و  صص 44 -  نیشیپ ، رهچونم ؛

هفسلف 12 و  صص 10 -  نابآ 1356 ، ش 73 ، لاس 12 ، شالت ، ص 5 و  يد 1354 ، هبنشجنپ 18  لوا ، لاس  ناناوج ، زیخاتـسر  5 و 
32 و صص 2 -  ، 1355 يولهپ ، یهاشنهاش  لاـس  نیمهاـجنپ  تبـسانم  هب  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  تاراـشتنا  زا  ناریا ، بـالقنا 

هیرشن یسایس ، شزومآ  هتیمک  ناریا ، تلم  زیخاتـسر  بزح  تاراشتنا  زا  ییارگ ، بزح  ناریا و  تلم  زیخاتـسر  بزح  نوماریپ  یثحب 
، لوا لاس  زیخاتسر ، یفسلف  ینابم  30 و  صص 23 -  تشهبیدرا 1354 ،  16 ش 63 ، لاس 35 ، اهیندناوخ ، 39 و  صص 1 -  ش 10 ،

ص 6. دادرم 1354 ،  11 ش 91 ، لاس 35 ، اهیندناوخ ، ص 19 و  لوا ، هرامش 
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زیخاتسر راهبون  لگ و  تقو  دیسر 

زیخاتسر راظتنا  ارم  تسا  تجاح  هچ 

دنچ یماج  وت  ناگدازآ  یقاس  زیرب 

زیخاتسر راوگشوخ  یم  تسافصاب  هچ 

تسا خیرات  تبث  هاشنهش  يأر  مزع و  هب 

زیخاتسر رادیاپ  دبا  هب  ات  تسه  هک 

دنفسا هم  رد  هرابکی  هک  رادم  بجع 

زیخاتسر راکتبا  دوب  هاش  تسد  هب 

دحاو تکلمم  بازحا  هلمج  دندش 

زیخاتسر راهتشا  اب  یمان  مان  هب 

نونک هتسشنرس  هب  تداعس  تخب و  يامه 

زیخاتسر رای  تخب  دوب  هک  یسک  اشوخ 

میدنموزرآ هلمج  نطو  تفرشیپ  هب 

زیخاتسر راعش  ناریا  یقرت  دوب 

هاشنهاش داب  دیواج  هدنز و  هشیمه 

زیخاتسر راختفا  قح  هب  تسه  هک  یهش 

ام یمارگ  يونابهش  ظفاح  يادخ 

زیخاتسر رادتقا  اب  یماح  تسه  هک 

( نامیپ  ) نینچنیا تفگ  درخ  لقع و  يور  ز 

زیخاتسر رادتسود  ما  هدش  لد  ناجز و 
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نآ تضهن  هب  اشوخ  یلم ، تدحو  هب  اشوخ 

زیخاتسر رایرهش  نیا  تمه  هب  اشوخ 

کیربت ناتسود  هب  میوگب  هک  شوخ  هچ 

(1) زیخاتسر راهب  مه  ون و  لاس  راهب 

: زیخاتسر بزح  سیسأت  نافلاخم  - 2

ياهیسررب تاعلاطم و  هعومجم  زا  .تسا  نکممریغ  دندوب ، زیخاتسر  ریگارف  دحاو و  بزح  سیسأت  فلاخم  هک  یناسک  دادعت  نییعت 
رارق نآ  ناـقفاوم  فص  رد  یهاـگآ  ساـسا  رب  هک  زین  بزح  نیا  سکدـترا  قیدـص و  ناوریپ  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  هتفرگ  تروـص 

ناراکردنا تسد  زا  یخرب  اب  ددعتم  ياه  هبحاصم  رد  .دشاب  يزیچان  رایـسب  مقر  دیاب  روشک  زور  نآ  تیعمج  اب  هسیاقم  رد  دنتفرگ ،
لفاـحم قاـفتا  هب  بیرق  يوـس  زا  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  هک  دـندرک  دـیکأت  هتکن  نیا  رب  ناـنآ  راـگزور ، نآ  روـما  هب  ناـهاگآ  و 
یمومع ینیبدب  رفنت و  رب  مه  زاب  درک و  هولج  هدننک  زئمـشم  فیخـس و  یمادـقا  روشک  لاجر  نادرمتلود و  زین  یعامتجا و  یـسایس ،

تروص روشک  مدرم  قح  رد  راکشآ  یتناها  دحاو ، بزح  سیسأت  اب  هک  تشاد  دوجو  ساسحا  نیا  .دوزفا  هاش  تیمکاح و  هب  تبسن 
یمن اموزل  اهتیامح ، نیا  اما  دندرک ، یم  تیامح  نآ  زا  هک  تشاد  مه  ار  دوخ  صاخ  نارادـفرط  هتبلا ، زیخاتـسر  بزح  .تسا  هتفرگ 

.دشاب بزح  یسایس  تیمها  تیناقح و  رب  لاد  تسناوت 

دودـحم یناریا  هعماج  زا  یـصاخ  رـشق  هب  زیخاتـسر  بزح  اب  تفلاخم  تفرگ ، تروص  هک  ییاهدـیدهت  تاغیلبت و  اهـشالت ، مغر  هب 
هدرتسگ و ضارتعا  ناکما  رما ، يادتبا  رد  دوب ، مکاح  روشک  رد  هک  یتشحو  بعر و  تیمکاح و  زا  سرت  دوجو  اب  دنچ ، ره  .دـنامن 

مادقا هیلع  هتفای  ماظن 

هک يدارفا  دادعت  زین  فلتخم و  راشقا  هدنهدرازآ  ياهتیامح  مالعا  دیدرت  یب  دماین ، دوجو  هب  هاش 

ص:196

ص 6. دنفسا 1353 ، مود  همین  ، 28 ش 27 -  لاس 8 ، نامک ، نیگنر  - . 1
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اب .دشاب  زیخاتـسر  بزح  زا  یمومع  لابقا  يارب  یکالم  دناوت  یمن  زگره  دندمآرد ، زیخاتـسر  بزح  تیوضع  هب  نوگانوگ  ءاحنا  هب 
دیدج بزح  نیا  اب  مدرم  تفلاخم  یفنم و  شنکاو  زا  تیمکاح  ینارگن  هجوت و  زا  یکاح  هک  درادن  دوجو  ینشور  نیارق  لاح ، نیا 

میژر ههرب ، نآ  رد  .دشاب 

ینیمخ هّللا  تیآ  يربهر  هب  نویناحور  نایارگ و  مالسا  هک  تشاد  ییدج  رایسب  یسایس  نافلاخم 

یم رامـش  هب  میژر  نافلاخم  رگید  زا  وسمه  ياهلکـشت  يدازآ و  تضهن  یلم ، ههبج  ناراداوه  ءاضعا و  .دنتـشاد  رارق  نآ  ردـص  رد 
زا  ) پچ شیارگ  اب  یکیرچ  ياههورگ  ناریا ، قلخ  نیدـهاجم  نامزاس  هدوت ، بزح  ریظن  ییاـههورگ  بازحا و  اـهنامزاس ، .دـندمآ 
هب هاش  هک  دسر  یمن  رظن  هب  نافلاخم ، نیا  مغر  هب  .درمشرب  میژر  تیمها  اب  یـسایس  نافلاخم  زا  دیاب  زین  ار  ییادف ) ياهکیرچ  هلمج 

.دشاب هداد  تیمها  ددرگ ، شتموکح  هجوتم  اههورگ  نیا  بناج  زا  تسناوت  یم  هک  يرطخ  هب  زیخاتسر  بزح  سیسأت  مالعا  ماگنه 
ياهیراک هظفاحم  یخرب  زا  هتـشذگ  .دـندادن  ناشن  شوخ  يور  زیخاتـسر  بزح  هب  زگره  یـسایس  نافلاخم  نیا  هک  تسین  يدـیدرت 

.دوب هنایوج  یتشآ  یشم  هنوگ  ره  زا  رود  هب  یفنم و  هدیدپ ، نیا  هب  نانآ  شنکاو  يدروم ، ای  يدرف 

ار یجراخ  یمومع  راکفا  ياهناگرا  ریاس  یتاـعوبطم و  یـسایس ، لـفاحم  يریگ  عضوم  هژیو ، هب  هاـش  یلخاد ، ياـهباتزاب  فـالخ  رب 
زا جراخ  رد  زیخاتسر  بزح  سیسأت  ات  دومن  یم  تقد  درک و  یم  لابند  یصاخ  هجوت  ینارگن و  اب  زیخاتـسر  بزح  هدیدپ  هب  تبـسن 

(1) .دنکن ادیپ  ییوس  ساکعنا  روشک ،

یم رظن  هب  هک  مدرم  فلتخم  راشقا  زین  دندوب و  هتفشآرب  زیخاتسر  بزح  سیسأت  رد  وا  میمـصت  زا  هک  هاش  یـسایس  نافلاخم  مغر  هب 
سیـسأت اب  تفلاخم   (2)، درکن زورب  ناش  نایم  رد  مه  يدـنیاشوخ  ساسحا  چـیه  و  دـنا ، هدز  تفگـش  بزح  نیا  سیـسأت  زا  دیـسر 

زین يولهپ  میژر  يرهاظ  نارادـفرط  نارادتـسود و  زا  یخرب  زین  نادرمتلود و  لاـجر و  ناـیم  هب  نآ  برخم  تارثا  زیخاتـسر و  بزح 
تردق ياه  هیاپ  میکحت  ياتسار  رد  یتسرد  هب  ار  میمصت  نیا  نانآ  .دش  هدیشک 

يولهپ میژر  هاش و  هب  شرطاخ  قلعت  هک  درب  مان  يدهاز  ریـشدرا  زا  دـیاب  دارفا  نیا  هلمج  زا   (3) .دندرک یمن  یبایزرا  هاش  تنطلس  و 
ریفس زیخاتسر  بزح  سیسأت  ماگنه  رد  دوبن و  هدیشوپ  یسک  رب 

ص:197
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ییاکیرمآ یسایس  ياهتیـصخش  یخرب  روضح  رد  نتگنـشاو  رد  شتیرومأم  لحم  رد  دش  یم  هتفگ  هک  يو  .دوب  نتگنـشاو  رد  ناریا 
مالعا يولهپ  میژر  طوقس  زا  سپ   (1)، دوب هدرک  دای » ناریا  خیرات  رد  یفطع  هطقن  ناونع  هب  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح  لیکـشت  زا  »

: تسا هداهن  نایم  رد  هاش  اب  احیرص  زین  ار  شتفلاخم  هدوب و  زیخاتسر  بزح  سیسأت  فلاخم  زاغآ  نامه  زا  هک  درک 

، اکیرمآ هب  دنداتـسرف  ذـغاک  یتقو  یتح  هک  مدوب  یـسک  اهنت  دـیاش  مه  زیخاتـسر  هب  عجار  مدوب و  یبزح  کـی  فلاـخم  ًـالوصا  نم 
شلد سک  ره  متفگ  مدوخ  ياهراکمه  هب  ناریا ، زا  دنداتسرف  باتک 

کی مه  ترـضحیلعا  هب  .مدرکن  ءاضما  ار  نآ  مه  مدوخ  لـیلد  نیمه  هب  دـنکب و  ءاـضما  اـجنیا  رد  دـسیونب ، دـناوت  یم  دـهاوخ  یم 
مه دـنم  هلگ  ار ، نم  ياهفرح  دـندومرف  قیدـصت  هک  تسه  مه  ترـضحیلعا  طخ  تسد  تسه ، مه  هماـن  نآ  هک  متـشون  يا  هضیرع 

دنتفگ غورد  هب  ناریا  رد  ارچ  هک  دندوب  هدش 

(2) .دندوب هداد  نم  هب  ار  قح  تسا  روطنیا 

، درک یبایزرا  يولهپ  میژر  یسایس  هرهچ  بیرخت  ياتسار  رد  یمادقا  ار  زیخاتسر  بزح  سیسأت  دوش  یم  هتفگ  هک  یناسک  رگید  زا 
زاـغآ زا  سپ  هلـصافالب  (3) و  دوب هتـشاد  رذـحرب  هدـیدپ  نیا  دـنیاشوخان  بقاوع  زا  ار  هاش  هک  تسا  یماما  فیرـش  رفعج  سدـنهم 

طوقس و بادرگ  زا  يولهپ  میژر  تاجن  یسایس و  نارحب  شرتسگ  زا  يریگشیپ  يارب  رویرهش 1357 ، لیاوا  رد  شا  يریزو  تسخن 
هب زیخاتـسر  بزح  یگتـسباو  هنوگره  زا  نتـسج  يربت  شتامادـقا  نیتسخن  زا  هاش ، ممـصم  رامـش و  رپ  نافلاخم  اب  یتشآ  فدـه  اـب 

.دوب تموکح  تلود و  هعومجم 

رد دوـب ، هتفاـی  هار  سلجم  هب  زیخاتـسر  بزح  تیوـضع  شـشوپ  تـحت  هـک  یلم  ياروـش  سلجم  هرود 24  هدـنیامن  دـبمار ، وکاله 
رد ناریا  تقو  ریفس  یجار ، زیورپ  اب  یصوصخ  ییوگتفگ 

: درک زاربا  ناریا  رد  یبزح  کت  ماظن  يرارقرب  اب  ار  دوخ  تفلاخم  نیدرورف 1356 )  29 لیروآ 1977 /  18  ) ندنل

هک دوب  ناریا  ریخا  تالوحت  هب  عجار  رتشیب  وا  تبحـص  .دـمآ  هناخترافـس  رد  متاقالم  هب  زورما  سلجم  ناگدـنیامن  زا  دـبمار  وکاله 
هزم معط و  دوش  یم  ببـس  لدرخ  یمک  ندوزفا  هچرگ  : » تفگ یم  ناریا  رد  یبزح  کـت  متـسیس  يرارقرب  اـب  تفلاـخم  زاربا  نمض 
یم بارخ  ار  نآ  هزم  معط و  یلک  هب  میزیرب ، یکچوک  تشوگ  هکت  يور  لدرخ  گرزب  قشاـق  کـی  رگا  یلو  دوش ، رتـهب  تشوـگ 

زیخاتسر بزح  دروم  رد  نویزیولت  ویدار و  تاعوبطم و  روآ  ماسرـس  تاغیلبت  هب  هراشا  یلاثم  نینچ  زا  دبمار »  » دوصقم هتبلا  و  مینک »
(4) .دوب

ص:198
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، زیخاتـسر بزح  سیـسأت  مالعا  تسخن  ياهزور  نامه  رد  ات  تفای  ار  نآ  تأرج  رهاـظ  بسح  رب  هک  یـسک  اـهنت  دـسر  یم  رظن  هب 
زا ییاقب   (1) .دوب ینامرک  ییاقب  رفظم  دیامن ، راهظا  هاش  مادقا  نیا  اب  ار  دوخ  تفلاخم  نآ  یط  دتسرفب و  هاش  يارب  یبوتکم  امیقتسم 
زا وا  ینارگن  ياتـسار  رد  مه  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  اب  تفلاخم  رد  وا  مادـقا  دـش و  یم  بوسحم  يولهپ  میژر  يدـج  نارادـفرط 

زیخاتسر بزح  سیسأت  دوب ، دقتعم  ییاقب  رگید ، ترابع  هب  .تفرگ  تروص  يولهپ  میژر  زا  رتشیب  هچ  ره  ییادز  تیعورشم  لامتحا 
ءوس بقاوع  هب  تبـسن  ار  هاش  دوخ ، مارگلت  رد  رطاخ ، نیمه  هب  .داد  دـهاوخ  شیازفا  مه  زاـب  ار  هاـش  تموکح  اـب  یمومع  تفلاـخم 

، یبزح کت  ارگرادتقا و  ياهماظن  تشونرس  زا  یقیداصم  رکذ  اب  داد و  رادشه  شتنطلس  موادت  يارب  زیخاتسر  دحاو  بزح  سیـسأت 
يارب دیدج  هدیدپ  نیا  هک  یتارطخ  زا  ار  دوخ  ینارگن  اراکشآ ،

نوگانوگ راشقا  فلتخم و  ياههورگ  یّمک  ياهتیامح  مالعا  هک  دـش  رکذـتم  نینچمه  ییاقب  .تشاد  زاربا  دز  دـهاوخ  مقر  تنطلس 
ییاهشخب رد  .تسین  زیخاتسر  بزح  هب  یعقاو  نادقتعم  ناقفاوم و  هدرتسگ  هدرـشف و  فص  يانعم  هب  اموزل  زیخاتـسر  بزح  زا  مدرم 

ییاقب همان  نیا  زا 

: تسا هدمآ  نینچ  دش ، لاسرا  دنفسا 1353  رد 14  هک  هاش  هب  باطخ 

ماظن رارمتـسا  روشک و  کی  هدنیآ  يارب  دشاب  مه  شیاتـس  لباق  بوبحم و  ردق  ره  درف  کی  رد  روما  زکرمت  ایند  خیرات  تداهـش  هب 
.دوب دهاوخ  كانرطخ  نآ  تموکح 

ناکت بآ  زا  بآ  یلو  دـندش  هتـشک  رفن  هس  ره  دـیقف  يدـنک  تندـیزرپ  يدـناگ و  امتاهم  موحرم  رمود ، لپ  هسنارف  روهمج  سیئر 
زا درف  یتقو  اذل  صخـش و  هدارا  هن  دنک  یم  هرادا  ار  هعماج  اهنآ  نیناوق  هک  دـندوب  دـقتعم  روما  رداصم  مه  اهتلم و  مه  اریز  .دروخن 

یقاب ماظن  نامه  رب  هعماج  تفر  نیب 

لیمحت وا  رب  ای  زکرمتم  درف  تسد  رد  روما  هک  يروشک  ره  ینامز و  ره  رد  سکع  رب  اما  .دنام  یم 

، نوئلپان تشونرس  دوب  نینچ  تسا و  هتخیر  مه  هب  تکلمم  نآ  ماظن  وا  گرم  ای  نتشک  اب  دشاب  هدش 

...رازالاس اتسیتاب و  و  نیلاتسا ، ینیلوسوم ، رلتیه ،

نیا خـیرات  قیاـقد  نیرت  ینارحب  رد  یـساسا و  نوناـق  تنایـص  روشک و  لالقتـسا  ظـفح  هار  رد  ناریا  تلم  ناـشکتمحز  بزح  دارفا 
هاج و ندروآ  تسد  هب  يارب  یهجوت  تشادمـشچ و  رتمک  رذگهر  نیا  رد  هدرکن و  غیرد  يزابناج  شـشوک و  هنوگ  چیه  زا  روشک 

هدروآ دوجو  هب  بزح  نیا  يارب  ناریا  تلم  نانمشد  همکاح و  ياههاگتـسد  هک  یتالکـشم  بئاصم و  مامت  مغر  یلع  هدومنن و  لام 
ساسح رد  هراومه  دنا و  هتشاد  ظوفحم  نوصم و  یگدولآ  هنوگ  ره  زا  ار  شیوخ  یعامتجا  یـسایس و  تیثیح  هدرک و  يرادیاپ  دنا 
سدقم راعـش  زا  تیعبت  نادجو و  يادن  هفیظو و  مکح  هب  تسا  هدـش  طابنتـسا  تحلـصم  فالخ  ءوس و  تانایرج  هک  تاظحل  نیرت 

یتسار و يارب  ام  »

ص:199
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تارودـقم قح  رد  دـنا و  هدومن  مادـقا  یلم  هفیظو  هب  یگتـشذگ  دوخ  زا  تعاجـش و  تحارـص و  تیاهن  اـب  میا » هدرک  ماـیق  يدازآ 
روشک حالـص  ریخ و  فلاخم  ناشرظن  هب  هک  يدماشیپ  ره  زا  هک  دـنا  هدیـشوک  بآ  نایرج  فالخ  رد  ندرک  انـش  اب  ابلاغ  يرـشب و 

.دنیامن يریگولج  تسا  هدوب 

دوخ تیلاعف  هب  دیدج  تالیکـشت  هب  دورو  نودـب  امیقتـسم و  ناریا  تلم  ناشکتمحز  بزح  دـنکن  ادـیپ  همادا  تلود  تاقییـضت  رگا 
همادا يارب  هک  دراذگ  یم  دازآ  ار  دوخ  ناهد  هب  تسد  اپ و  هدرخ  دارفا  قاطیالام  رما  قاش و  فیلکت  زا  زیهرپ  الاو  داد  دهاوخ  همادا 
رفظم رتکد  .نارهت  .دندنویپب  دحاو  بزح  يروص  ناگدـننک  تعیب  ناداقتعا و  یب  هدرـشف  فوفـص  هب  هتیم  لکا  ناونع  هب  یگدـنز و 

(1) ینامرک ییاقب 

رد هاش  مادـقا  لوا ، هجرد  نادرمتلود  لاجر و  هب  ییاه  همان  یط  هک  دـندوب  زین  يرگید  دارفا  تشذـگ ، ناشحرـش  هک  یناسک  زج  هب 
نیا هلمج  زا  ینازار  نیـسح  رتکد  .دـندرک  فیـصوت  يرگن  هدـنیآ  هنوگره  زا  يراع  هنادرخبان و  یلمع  ار  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت 

رتکد هب  هک  دوب  دارفا 

(3) .داد رارق  داقتنا  دروم  ار  هاش » هنادرخبان  مادقا  نیا   » هتشون و یتابوتکم  يریصن  دمحم  رتکد  (2) و  لابقا رهچونم 

يددعتم ياه  همان  نآ  درکلمع  یسانش  بیسآ  زیخاتسر و  بزح  زا  داقتنا  رد  راگزور  نآ  ناگدنـسیون  زا   (4) يرون هجاوخ  میهاربا 
ادیوه و سابع  ریما   ) تقو ناریزو  تسخن  هب 

ص:200

فالخ رب  ناشکتمحز  بزح  . 29 صص 28 -  ات ، یب  ان ، یب  اج ، یب  خیرات ، هاگشیپ  رد  تقیقح  تخانش  رفظم ؛ ینامرک ، یئاقب  - . 1
بـسک يارب  .دوب  يولهپ  تیمکاح  ظفح  نآ  ییاهن  فدـه  درکن و  تیلاعف  روشک  یلم  عفانم  ياتـسار  رد  هاگچیه  ییاقب ، تایعدـم 

صص 173-117. ییاقب ، رفظم  رتکد  یسایس  همانیگدنز  نیسح ؛ نایدابآ ، هب : دیرگنب  رتشیب  تاعالطا 
.دناسر مومع  عالطا  هب  زیخاتسر  بزح  رد  ار  دوخ  تیوضع  هک  دوب  ینادرمتلود  نیتسخن  هرمز  رد  لابقا ، رهچونم  - . 2

ص 286. نیشیپ ، دومحم ؛ یباجنس ، یتبرت  - . 3
هتفرگ و سناسیل  لسکورب  هاگـشناد  زا  يرادا  مولع  قوقح و  هتـشر  رد  يو  .دش  دـلوتم  لاـس 1297  رد  يرون  هجاوخ  میهاربا  - . 4

بحاص یتدـم  يرون  هجاوخ  .تشاد  نس  لاـس  زا 18  رتـمک  ماـگنه  نآ  رد  .درک  زاـغآ  لاس 1314  زا  ار  دوخ  یتاـعوبطم  تیلاـعف 
: زا لقن  هب  .دروآرد  ریرحت  هتـشر  هب  باتک  دـلج  دودح 30  دش و  یناهج  هدـحتم  تموکح  هلجم  تلادـع و  همانزور  ریدـم  زایتما و 
تسپ و یلاع  هسردم  تیریدـم  هب  لاـس 1314  رد  ناریا  هب  تشگزاـب  زا  سپ  يرون  هجاوخ  ص 18 . نیشیپ ، نیسحمالغ ؛ رایحلاص ،

دعب یتدـم  .تخادرپ  يرتسگداد  رد  تلاـکو  هب  نآ  زا  سپ  .دوب  یقاـب  ماـقم  نآ  رد  مین  لاـسکی و  دودـح  دـش و  بوصنم  فارگلت 
رد .دوب  لیبموتا  راصحنا  تسایر  يرون  هجاوخ  يدعب  تمس  .دش  راد  هدهع  ار  تسوپ  هبنپ و  مشپ و  تکرـش  یـسرزاب  هرادا  تسایر 

نیا هنطلسلا  ماوق  مود  هنیباک  رد  مه  یتدم  .دش  تاغیلبت  لک  هرادا  سیئر  ریزو و  تسخن  نواعم  یلیهـس ، یلع  هنیباک  رد  لاس 1321 
درادن دوجو  يدیدرت  ص 327-326 .) روصم ، نارهت  هلجم  لوا ، باتک  يولهپ ، رـصع  تاعوبطم  زا : لقن  هب   ) .دوب راد  هدهع  ار  ماقم 

زیخاتـسر بزح  زا  وا  داـقتنا  دـنام و  یقاـب  يولهپ  تیمکاـح  قیدـص  عفادـم  يولهپ  میژر  نارود  ماـمت  رد  يرون  هجاوخ  میهاربا  هک 
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.دسرن نایاپ  هب  يولهپ  میژر  رمع  درکلمع  ءوس  هجیتن  رد  ات  دوب  هناسانش  بیسآ  يرادشه 
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يدج هجوت  مدع  زیخاتسر و  بزح  ییآراکان  لیالد  هرابرد  دوخ  هنوگزردنا  تابوتکم  رد  تشون و  راگزومآ ) دیشمج  رتکد  سپس 
(1) .داد ییاهرادشه  بزح  نیا  هب  مدرم 

بزح ییاپرب  هاش ، هب  باطخ  ییاـه  هماـن  یط  راـگزور ، نآ  رد  هک  روشک  رب  مکاـح  یـسایس  شور  يدـج  ناـفلاخم  زا  رگید  یکی 
يداوج دیس  جاح  رغصا  یلع  داد ، یم  رارق  داقتنا  دروم  ار  زیخاتسر 

یسایس ماظن  ياهیتساک  زا  داقتنا  زا  ولمم  هک  هاش  هب  يداوج  دیس  جاح  ینالوط  تابوتکم  رد  .دوب 

بزح دقن  هب  ددعتم  دراوم  رد  تسا ، يدادبتسا  ياهشور  زا  يریگ  هرهب  هب  تیمکاح  لیم  تموکح و  تلود و  هعومجم  ییآراکان  و 
(2) .تسا هدش  هراشا  یسارکومد  تیطورشم و  ماظن  اب  نآ  تنیابم  زیخاتسر و 

هدورس زیخاتسر  بزح  سیـسأت  زا  داقتنا  رد  هک  دوب  دهاوخن  فطل  زا  یلاخ  دنمورب  بیدا  زا  يا  هعطق  ندناوخ  ثحبم  نیا  نایاپ  رد 
یماجرفدب راچد  نیـشیپ  بازحا  هک  نانچمه  تفای ؛ دـهاوخن  وکین  یماجنارـس  زین  بزح  نیا  تسا  هدرک  ینیب  شیپ  نآ  یط  هدـش و 

: دندش

( نیون ناریا  بزح   ) نیشناج

دش زیخاتسر )  ) داینبون بزح 

رایرهش مکح  هب  مه  مدرم  بزح 

دش زیوآ  قلح  دوگ و  زا  نورب  دش 

تسرد يراک  دشن  نوچ  یبزح  ود  زا 

دش زیخ  تراشب  یبزح  کت  مسر 

ار هاشنهاش  درک  لگ  سوه  نوچ 

دش زیلاپ  رد  هتوب  کت  نیا  سرغ 

بزح نوریب ز  دور  وک  نآ  تفگ  هاش 

دش زین  روشک  نوریب ز  شدیاب 

گرزب ریگارف  بزح  نیا  هکناز 

دش زیرین )  ) ات هدرتسگ  سرا )  ) زا
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عمط نادند  زین  ار  يا  هدع 

دش زیت  بصنم  لام و  دیص  رهب 

زین هعاسلا  قلخ  بزح  نیاک  ربخ  یب 

.دش زیمآ  لزه  هلمج  شناتساد 

دشن يزیچ  هَگ  چیه  یهاش  بزح 

دش زیچان  یکَزیچ  يزور  ود  ای 

تفرگ اپ  تلمز  یبزح  را  يزور 

دش زیر  یپ  دج ، هب  ار  شعفد  هاش 

تساوخن ار  تلم  دشر  تسایس  رد 

دش زیهرپ  بلاط  هر  نیردناو 

رگد ناهاوخ  نطو  ربص  هساک 

دش زیربل  هش  ياه  یلوضف  زا 

درسف دهاوخ  مه  هلعش  نیا  بیرقنع 

دش زیگنارارش  رگ  يزور  دنچ 

اه هجوج  باسح  زیراو  هکناز 

(3) دش زییاپ  رخآ  رد  لثملا  یف 

ص:201

صص 387 355 و  صص 350 -  بوتکم ، میهاربا ،؛ يرون ، هجاوخ  هب : دیرگنب  اه  همان  نیا  هرابرد  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب  - . 1
.436 صص 432 -  392 و  - 

همان رغـصا ؛ یلع  يداوج ، دیـس  جاح  هب : دـیرگنب  يداوج  دیـس  جاح  رغـصا  یلع  ياه  همان  نتم  زا  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب  - . 2
و: 185 ؛ صص 180 -  177 و  صص 176 -  137 و  صص 134 -  123 و  صص 118 -  75 و  صص 70 -  20 و  صص 6 -  اه ،
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ص 164. .یس ، .یب  .یب  ویدار  تیاور  هب  ناریا  بالقنا  ششوک ؛ هب  اضرلادبع  يودهم ، گنشوه 
 - صص 324 مراهچ ، دلج  نیـشیپ ، میحرلادبع ؛ نیـسحرکاذ ، زا : لقن  هب  ، ) 503 صـص 501 -  ییاهر ، دورـس  بیدا ؛ دنمورب ، - . 3

.( 325
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: هناسولپاچ ياهیرگشیاتس  - 3

ار ناـشتارظن  زا  يا  همـش  هک  دـندوبن  دودـحم  يدارفا  ناـمه  هب  يولهپ ، میژر  ناراداوـه  ناـیم  رد  یتـح  زیخاتـسر ، بزح  ناـفلاخم 
رد اما  دـیدرگ ؛ یم  حرطم  هاش  مادـقا  هب  تبـسن  يا  هدرتسگ  ياـهداقتنا  یمـسرریغ ، یـصوصخ و  لـفاحم  رد  دـنچ  ره  .میدرمـشرب 

تأرج سک ]...[  چـیه  رگید  اهزور  نآ  رد   » اریز .تشادـن  یباتزاب  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  هب  تاضارتعا  ینلع ، یمـسر و  لفاحم 
 - صـص 105 یکیرات ، شترا  .ب ؛ ایک ، . (1)« .دوبن روصتم  شنایفارطا  يارب  مه  شنامرف  زا  یچیپرـس  .تشادـن  ار  هاش  هیلع  داـقتنا 

.106

ار تیمکاح  یمـسر  لفاحم  زین  تاعوبطم و  ياضف  هاـش ، زا  زیمآ  قارغا  ياهینادردـق  زیخاتـسر و  بزح  زا  اـهتیامح  لیـس  نیارباـنب ،
روشک یلخاد  تالوحت  هب  مه  نادنچ  هک  نامک  نیگنر  یگتفه  هیرـشن  لوئـسم  ریدـم  داژن ، يدـنمیم  نیـسح  رتکد  .تخاس  هدـنکآ 

دنچ هک  یلاـح  رد  داد ، شرتسگ  رویرهش 1357  ات 9  زیخاتسر ) بزح  سیـسأت  رطاخ  هب   ) ار هاش  زا  یـسولپاچ  هنماد  تشادن ، هجوت 
رگید دوب  هدرک  مالعا  تقو ، ریزو  تسخن  یماما  فیرش  رفعج  نآ ، زا  لبق  زور 

هاش تیصخش  زا  داژن  يدنمیم  زیمآ  شیاتس  تاراهظا  زا  ییاهشخب  رد  .دسانش  یمن  تیمسر  هب  روشک  بزح  اهنت  ار  زیخاتسر  بزح 
: تسا هدمآ  زیخاتسر  بزح  سیسأت  رد  وا  میمصت  راکنا  لباقریغ  تحص  و 

دیاب دنتسه و  لوئسم  هاشنهاش  ربارب  رد  تکلمم  فلتخم  تاماقم  دنتـسه ، تکلمم  ياوق  مامت  قوفام  ناریا  هاشنهاش  هدنراگن  رظن  زا 
چیه رد  سک  چیه  اما  دنشاب  دوخ  لاعفا  لامعا و  يوگباوج 

نآ مداد  راشتنا  ار  ددرگ  ایـسآ  سیئوس  دیاب  ناریا  باتک  هک  لبق  لاس  یـس  دودح   ]... [ درادن هاشنهاش  زا  ندرک  لاوئـس  قح  یماقم 
شرازگ : » دنا هدومرف  نومضم  نیا  هب  تارک  هب  تحارـص  اب  هک  یتارکومد  هاش  مدرک ، میدقت  ناریا  تارکومد  هاشنهاش  هب  ار  باتک 

نآ تسا  هدوب  هابتـشا  میوش  یم  هجوتم  لمع  نمـض  رد  ادعب  میروآ ، یم  رد  ءارجا  هلحرم  هب  یحرط  اهنآ  يانبم  رب  .دـنهد  یم  ییاه 
رییغت ار 

، دوش هتفگ  یبلطم  تسا  نکمم  : » دنا هداد  رکذت  نومضم  نیا  هب  تحارص  هب  مه  زاب  و  میهد » یم 

سپ دوش .» راتفر  نآ  سکع  یتح  دوش و  هداد  رییغت  دنک  باجیا  تایضتقم  ادعب  دوش ، ماجنا  یلمع 

[ ...[ سب داد و  شرازگ  ار  یبلاطم  دوش  یم  هاشنهاش  هزاجا  اب 

ار تایضتقم  تحلـصم و  هچ  درک ، دیابن  یلاوئـس  تسا  هداوناخ  ردپ  هک  هاشنهاش  زا  منک  یم  رکف  هدنراگن  هک  تسا  لصا  نیا  يور 
رظن اتراسج  تسا  نکمم  دندومرف ، هک  يا  هزاجا  اب  میناد  یمن  ام 

لاوئـس دـنراد  قح  همه  درک  لاوئـس  ناوت  یم  تکلمم  تاماقم  مامت  زا  تلود ، زا  ...درک  ناوت  یم  یلاوئـس  هچ  اـما  مییوگب  ار  دوخ 
.درادن ندرک  لاوئس  قح  ماقم  چیه  رد  سک  چیه  هاشنهاش  زا  اما  دننک ،
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ص:202

گنر تعرـس  هب  بزح  نیا  سیـسأت  رطاخ  هب  هاش  زا  حیرـص  داقتنا  اهنت  هن  لـیلد ، نیمه  هب  ص 368 . نیـشیپ ، سابع ؛ ینالیم ، - . 1
.تفرگ قنور  نآ  زا  هناسولپاچ  ياهدیجمت  لابقتسا و  هکلب ، تخاب ،
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يا هزاجا  نینچ  هاشنهاش  رگا  هجو و  چیه  هب  ندرک  لاوئس  اما  تسا ، حیحص  نتـشاد  هضرع  ار  يرظن  ندناسر ، ضرع  هب  ار  یلکـشم 
طارفا دح  هب  مه  نآ  ندوب  تارکومد  رب  لیلد  دنهد  یم  دنا و  هداد 

تیرثکا و بزح  ود  دنک و  راک  هب  عورـش  زیخاتـسر  هدنریگارف  بزح  دـندومرف  داهنـشیپ  رهمایرآ  هاشنهاش  هک  شیپ  لاس  هس  .تسا 
ار دوخ  بازحا  دـنتفگ و  هب  هب  همه  دـننز  یم  ار  رگید  ياه  بزح  لیکـشت  ییادـج و  سوک  زورما  هک  یناـسک  دوش ، لـحنم  تیلقا 

، دندش زیخاتسر  بزح  دراو  دندرک و  لحنم 

یحرش اتراسج  متشاد و  روضح  راختفا  دوب  ناریا  خیرات  رد  یفطع  هطقن  هک  مه  هسلج  نآ  رد  اقافتا 

دـصاقم ندرب  شیپ  يارب  دنتخات و  ام  رب  هنادرمناوجان  ناگناگیب  هک  هام  رویرهـش  زا  دعب  تسا : نینچ  نآ  نومـضم  هک  مدرک  ضرع 
لیکشت ار  اهنآ  لاثما  تلادع و  یلم و  هدارا  هدوت و  بازحا  دوخ 

تسرپ نطو  نایناریا  هک  یلم  بازحا  تهج  نیا  هب  دوش ، نشور  ینطو  ياهغارچ  دوب  مزال  دنداد ،

هب جایتحا  رگید  دادرما ، متشه  تسیب و  یلم  مایق  زیخاتسر و  زا  دعب  اما  .دش  لیکشت  دنریگب  ههبج  اهنآ  رد  ناگناگیب  ربارب  رد  دنناوتب 
یگداوناخ ماظن  هک  یهاشنهاش  ماظن  رکاچ  رظن  هب  میتشادن ، بزح 

.دشاب یم  یفاک  ناریا  تلم  يارب  رتالاب و  بزح  زا  تسا 

عاضوا اب  شا  هداوناخ  دارفا  مامت  دـنهاوخ  یم  هک  تلم  زوسلد  ردـپ  تارکومد ، هاشنهاش  اما  مدرک ، ضرع  هک  دوب  نم  رظن  نیا  هتبلا 
دوب نیا  حالـص  زور  نآ  دنراد ، يرتالاب  دید  رظن و  دنزادرپب  ثحب  هب  مه  اب  بزح  ياه  نوناک  رد  دنـشاب و  انـشآ  زور  ياه  تسایس 

بزح ود  نداد  لیکشت  زا  دعب 

دوب هدش  هک  یلاوئس  باوج  رد  دیدرگ  ثعاب  زور  تایضتقم  مه  ریخا  هبحاصم  رد  دنهد و  لیکشت  يدحاو  بزح  تیلقا ، تیرثکا و 
تایعقاو هب  هجوت  اب  هاشنهاش  .دنیامرفب  يرگید  تاشیامرف 

؟ درک هاشنهاش  زا  دوش  یم  یلاوئس  هچ  دنناد  یم  تحلصم  روط  نیا 

يارب مینک ، یم  لیلحت  هیزجت و  دوخ  رکف  نهذ و  رد  ار  یبلاطم  دوخ  طابنتـسا  كرد و  مهف و  تردق  ربارب  کی  ره  هداوناخ  دارفا  ام 
روما میهاوخ  یم  اهنآ  يانبم  رب  میراد و  یضرف  رظن و  دوخ 

طخ دـیامرف و  یم  تواضق  روما  هرابرد  دراد ، هک  يدـید  اب  اهرظن  مامت  زا  رتالاب  دراد ، هک  یماقم  رد  هداوناـخ  ردـپ  اـما  .دوش  هرادا 
جراخ رد  هک  یسایس  ياه  شور  رییغت  رب  انب  صوصخ  هب  تحلصم و  هب  انب  زور و  تایضتقم  ربانب  دیامن  یم  میسرت  ار  هداوناخ  یشم 

روط هب  نوچ  یـسایس  تایـضتقم  نیا  .دنک  یم  هرادا  ار  دوخ  هداوناخ  دـشاب ، یم  نایرج  رد  ناریا  فارطا  رد  تکلمم ، بوچراچ  زا 
یتـح نآ  كرد  هک  تسا  یبـلطم  نیا  تفر و  شیپ  اـهنآ  اـب  دـیاب  تسا و  رییغت  رد  مه  یلخاد  یـشم  یطخ  دـشاب  یم  رییغت  رد  مئاد 

(1) ...تشاد تسایس  رد  یگدیزرو  دیاب  دشاب و  یم  لکشم  رایسب  دنتسه  یسایس  روما  رد  دراو  هک  یناسک  يارب 
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هلیسو هب  هاش  زا  زیمآ  قارغا  ياهشیاتس  ار  تایرـشن  تاحفـص  زا  یهجوت  لباق  مجح  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت  تسخن  ياههام  یط 
هب يزاین  بلاطم ، نیا  هب  یبایتسد  يارب  .دنیابرب  تقبـس  يوگ  يرگید  زا  مادقا  نیا  رد  دـندوب  ددـص  رد  کی  ره  هک  درک  رپ  يدارفا 

ياهراکهاش ات  مینزب  قرو  ار  دعب  ياه  هام  دنفسا 1359 و  تایرشن  زا  یخرب  یفداصت  روط  هب  تسا  یفاک  .تسین  صحفت 

ص:203

ص 3. رویرهش 1357 ، هبنش 9  جنپ  ، 6 ش 5 -  لاس 12 ، نامک ، نیگنر  - . 1
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نیدرورف هک 15  يا  هعطق  رد  شهد  .ع  .مینک  هراظن  ار  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  هاش و  زا  هداعلا  قراـخ  دـیجمت  رد  یـسایس  یبدا و 
رد هاش  مادقا  تسا ، هدیناسر  پاچ  هب  نامک  نیگنر  هیرشن  رد   1354

: دنک یم  فصو  نینچ  ار  زیخاتسر  بزح  سیسأت 

دنوادخ اتکی  مظعا  مان  هب 

دننامه یب  ریظن و  یب  يادخ 

دنمدرخ هاشنهش  نامرف  هب 

دنفسا هام  زا  هدزای  زور  هب 

لدبم ییاتکی  هب  دش  اه  یئود 

لح یلکشم  ره  دش  روتسد  نیزو 

گنهآ مه  تلم  دش  هاش  رما  هب 

گنچ رگد  راب  دز  هّللا  لبح  هب 

ناریا کلم  تفرشیپ  يارب 

نامرف هاشنهاش  داد  تلم  هب 

عمج هقرفت  یب  یتلم  ددرگ  هک 

عمش کی  درگ  ددرگب  هناورپ  وچ 

یهلا فطل  توق و  لوح و  هب 

یهاشداپ ماظن  رب  دشوکب 

یلم زیخاتسر  لیکشت  دوش 

یساسا نوناق  ظفح  يارب 

تلالد ار  ناتسرپ  نهیم  دنک 
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تلم هاش و  بالقنا  يوس  هب 

رکف تردق و  غوبن و  نیا  رب  یهز 

رکب تهج  ره  زا  کی  هب  کی  دشاب  هک 

رهمایرآ اناوت  هاشنهش 

رهچوکن تریسوکن  راکوکن و 

تسا غورف  قرغ  ایرآ  شرهم  هب 

تسا غوبن  نیز  ریحت  رد  یناهج 

داب ابحرم  نیرفآ و  نارازه 

دادادخ يأر  هشیدنا و  نیا  رب 

تسام شیاسآ  شا  هشیدناک  یهش 

(1) .تساناوت دنوادخ  شرادهگن 

ناوت یم  اهنآ  عومجم  زا  دنا و  هدش  هدورس  زیخاتسر  بزح  هاش و  زا  دیجمت  رد  هک  تسا  یتاعطق  زا  نوحـشم  راگزور  نآ  تایرـشن 
زا رت  هاتوک  زیخاتسر  بزح  ییامن  تردق  نارود  هک  دروخ  سوسفا  دیاب  تاعطق  نآ  ناگدنیارس  يارب  اما   (2) .تخادرپ روطق  یباتک 

نیرت مهم  .دوب  راد  هنماد  رایسب  اه  هنهادم  اهیسولپاچ و  نیا  ءوس  تاعبت  هتبلا ، .دنناتسب  يا  هلص  دوخ  راک  هرمث  زا  دنناوتب  هک  دوب  نآ 
ياهشور رد  يدادبتسا  يروحمدوخ و  حور  رتشیب  مه  زاب  دشر  نآ ، رثا 

لباق لومعم  ینیمز و  ياهرایعم  اب  رگید  وا  ياهیزاس  میمصت  درک  یم  روصت  هک  دوب  هاش  یسایس 

یم رارق  هاش  صخـش  تیمکاح و  رتشیب  تاضرعت  هصرع  مه  زاب  یناریا  هعماج  یعامتجا  يدرف و  قوقح  نآ  عبت  هب  تسین و  شجنس 
سیسأت لابند  هب  روشک و  یعامتجا  یسایس ، هصرع  رد  هتخاس  تموکح  یبزح  ود  ماظن  يرارقرب  اهلاس  زا  سپ  عقاو ، رد   (3) .تفرگ

هاش زیخاتسر ، بزح 

ص:204

ص 12. نیدرورف 1354 ،  15 ، 30 ش 29 -  لاس 8 ، نامک ، نیگنر  - . 1
ص 19. نامه ، هب : دیرگنب  هنومن  يارب  - . 2
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کی دـنناوتب  هک  تشاد  راظتنا  ناریا  مدرم  زا  ناوت  یم  نیرمت  لاس  نیدـنچ  هدـمع و  یـسایس  شزومآ  زا  سپ  اهنت   » هک دومن  راـهظا 
(1)« .دنزادنیب راک  هب  ار  کیتارکومد  ماظن 

هتکید یـسایس  راتفر  هب  دیاب  هدـنیآ  ههد  دـنچ  يارب  لقادـح  یناریا  هعماج  هک  دوب  نآ  هدـننک  هیجوت  زیچ  ره  زا  شیب  تاراهظا ، نیا 
یمومع و راکفا   » يارب یتلاصا  نادـنچ  زگره  زین  نیـشیپ  ياهلاس  یط  هاش  هکنیا  زا  میرذـگب  .دـهد  رد  نت  تیمکاـح  يوس  زا  هدـش 

یماگنه .دشاب  قبطنم  وا  دصاقم  فادها و  رب  هک  دوب  عقوتم  روشک  مدرم  زا  ار  ییاه  هتساوخ  اموزل  دوبن و  لیاق  مدرم » تساوخ 

هک دوب  ینعم  نیدـب  زیچ  ره  زا  شیب  وا  دوـصقم  دروآ  یم  ناـیم  هب  نخـس  مدرم  یـسایس  تکراـشم  شرتـسگ  ترورـض  زا  هاـش  هک 
هب مدرم  ندناوخارف  هاش  دوصقم  زگره  دننک و  دـییأت  ار  وا  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، ياه  هتـساوخ  اههاگدـید و  یناریا  هعماج 

زیخاتـسر بزح  سیـسأت  زا  سپ  يرهاظ ، یمـسر و  ياهرظنراهظا  فالخرب  بیترت ، نیدب   (2) .دوبن یـسایس  یعقاو  يدج و  هزرابم 
يریگ لکـش  نارود  رد  هاش  یـسایس  راتفر  یناخیلاع ، یقنیلع  .تفاـی  قوس  تموکح  يدادبتـسا  هویـش  رتشیب  شرتسگ  رب  هاـش  لـیم 

: تسا هدرک  حیرشت  نینچ  ار  زیخاتسر  بزح 

شهاک یـسارکومد و  زاغآ  يانعم  هب  دـیابن  ار  تالوحت  نیا  لاح  ره  هب  هک  دـش  یم  روآداـی  یتصرف  ره  رد  هاـش  راد  ریگ و  نیا  رد 
نیا دندوب  فظوم  زین  یهورگ  ياه  هناسر  تشادنپ و  وا  تارایتخا 

سیـسأت زا  سپ  هک  دسرپ  یم  تاعالطا  همانزور  هب  يا  همان  رد  يا  هدـنناوخ  ارهاظ  هنومن  ناونع  هب  .دـننامهفب  همه  هب  بوخ  ار  هتکن 
هدـشن ینیب  شیپ  زیخاتـسر  بزح  هماـنمارم  همانـساسا و  رد  عوضوم  نیا  ارچ  دوـب و  دـهاوخ  هچ  ریزو  تسخن  نییعت  هطباـض  بزح ،

خساپ انشآ  ینحل  اب  زین  همانزور  تسا ؟

لهچ و لصا  قباطم  ءارزو  بصن  لزع و  اریز  .درادن  دروم  اقلطم  زیخاتسر  بزح  همانساسا  رد  یعوضوم  نینچ  دیق  هک ...«  دهد  یم 
هب یطبر  دـنراد و  هدـهع  رد  ار  هیرجم  هوق  هقئاف  تسایر  هک  دریگ  یم  تروص  ینویامه  نامرف  بجوم  هب  یـساسا  نوناق  ممتم  مشش 

ناملراپ بزح و  تارایتخا 

 ...«. تشاد دهاوخن 

یحیاول دراد  رارـصا  هاش  یتح  تسا و  یهاشنهاش  یهدـنامرف  یهاشنهاش و  ماظن  هتخاسون  ياـه  هژاو  زا  وگتفگ  هتـسویپ  سپ  نیا  زا 
لحارم زا  اه  نآ  ندنارذگ  راظتنا  رد  تلود  تسین  يزاین  دنتـسه و  ارجا  لباق  دنا  هدیـسر  وا  دییأت  هب  ناملراپ  هب  میدـقت  زا  شیپ  هک 

یلو .دراذگ  تسد  يور  تسد  ینوناق ،

نتفر و هرفط  اب  لمع  رد  رما  نالوئسم  هک  دز  یم  ناملراپ  يرهاظ  دنچ  ره  تارایتخا  یـساسا و  نوناق  هب  ییاپ  تشپ  نانچ  رگید  نیا 
(3) .دندز زابرس  نآ  يارجا  زا  ینارذگ  تقو 

ياهشنکاو نیلوا  رد  ادیوه  سابع  ریما  هلمج  زا  بزح و  ناربهر  هک  دوب  مه  ساسا  نیمه  رب 

ص:205
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ص 231. لوا ، دلج  نامه ، - . 1
.384 صص 382 - نیشیپ ، ریگناهج ؛ راگزومآ ، و : 78 ؛ صص 77 -  همدقم ، لوا ، دلج  نیشیپ ، هّللادسا ؛ ملع ، - . 2

.77 صص 76 -  همدقم ، لوا ، دلج  نیشیپ ، هّللادسا ؛ ملع ، - . 3
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غالبا ناریا  تلم   » هب نآ  نتفریذپ  هک  دندرک  یبایزرا  هناکولم  هدارا  فادـها و  ققحت  ياتـسار  رد  ار  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  دوخ ،
نیا رب  رتـشیب  لرتـنک  لاـمعا  شیازفا و  تهج  رد  رگید  یماـگ  ناوـت  یم  ار  ناریا  زیخاتـسر  بزح  ، » تقیقح رد  (1) و  دوب هدیدرگ »

(2)« .دومن یقلت   [ ناریا  ] هعماج

روـهظ رگید  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت  زا  سپ  هک  دوـمن  هدـیقع  راـهظا  یتـسرد  هب  نارهت ، رد  اـکیرمآ  تـقو  ریفـس  زمله ، دراـچیر 
هب ینادنچ  دیما  رگید   » داد و تسد  زا  ار  دوخ  يدوجو  تلع  دـنامب ، رادافو  يولهپ  میژر  هب  تبـسن  رهاظ  بسح  رب  ولو  هک  یفلاخم 
يد .ناج  و  ناریا » رد  مسیلانویـسان   » شباتک رد  متاک ، دراـچیر   (3)« .تشاد ناوت  یمن  ناریا  رد  کیتارکومد  تموکح  کی  داـجیا 

يرگید رامش   (4) .دنا هدرک  زاربا  زیخاتـسر  بزح  ءوس  تاعبت  هرابرد  یهباشم  تواضق  ناریا ،» بالقنا  نورد   » دوخ رثا  رد  لپمتـسا 
کی  » هاگیاج رد  ناریا  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت  اب  هک  دـندوب  قفاوم  يأر  نیا  اب  زین   (5) ناققحم نارظن و  بحاص  ناگدنـسیون ، زا 

، روشک یسایس  هصرع  رب  زیخاتـسر  بزح  هطلـس  نارود  یط  زین  هاش  دوخ   (6) .دوب هتفرگ  رارق  یبزح » کی  متـسیس  اب  ناقفخ  روشک 
نیا يارب  وا  هک  یلیلد  اـما   (7) .درـشف ياپ  روشک  نالک  ياهیزاس  میمـصت  رد  دوخ  يدرف  تردـق  زا  يریگ  هرهب  ترورـض  رب  اهراب 

هب هاش  تسد  رد  تردـق  زکرمت  ، » وا هدـیقع  هب  .تشاد  توافت  يدـح  اـت  دنتـشاد  نارگید  هک  یتواـضق  اـب  داد  یم  هئارا  دوخ  مادـقا 
.دوب نیا  زا  ریغ  تقیقح  اما ،  (8) «. تسا ناریا  مدرم  ننس  ساسا  رب  مدرم و  تساوخ 
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.76 صص 75 -  نیشیپ ، رغصا ؛ باهش ، یمراص  - . 1
؛ سابع ینالیم ، و : 281 ؛ صص 280 -  242 و  صص 241 -  234 و  صص 233 -  لوا ، دلج  یسوساج ، هنال  دانـسا  هعومجم  - . 2

.372 صص 369 -  نیشیپ ،
.361 صص 360 -  نامه ، - . 3

.57 صص 53 -  48 و  صص 35 -  نیشیپ ، .يد ؛ .ناج  لپمتسا ، و : 420 ؛ صص 414 -  نیشیپ ، دراچیر ؛ متاک ، - . 4
336؛ صص 334 -  نیشیپ ، نارگید ، و  رتیپ ؛ دلیفسنم ، و : 559 ؛ صص 555 -  نیشیپ ، فسوی ؛ يدنزام ، هب : دیرگنب  هنومن  يارب  - . 5
.504 صص 498 -  لوا ، دلج  نیشیپ ، اضرمالغ ؛ یتاجن ، و : 231 ؛ صص 230 -  ملع ، نادناخ  یسایس  یناگدنز  رفظم ؛ يدهاش ، و :

.آ  - 115  - 2  - 21  - 139 دنس : ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  دانسا  زکرم  - . 6
.8552 صص 8546 -  مهد ، دلج  نیشیپ ، اضردمحم ؛ يولهپ ، هب : دیرگنب  هنومن  يارب  - . 7

ص 8546. مهد ، دلج  نامه ، - . 8
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زیخاتسر بزح  تالیکشت  مجنپ : لصف 

هراشا
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زیخاتسر بزح  تالیکشت 

زیخاتسر بزح  همانساسا  همانمارم و 

اهتدم زا  وا  .درک  هراشا  نادـب  دنفسا 1353 ، زور 11  نانخـس  رد  هاش  هک  دوب  یتاکن  ناـمه  زیخاتـسر ، بزح  تیلاـعف  یلک  طوطخ 
يارب یتـقو  هسلج  ناـمه  رد  .دوـب  هدیـسر  ییاهیدـنب  عـمج  هب  هدرک ، لـمأت  بزح  تیلاـعف  یهدـنامزاس و  یگنوـگچ  هراـبرد  لـبق ،

تـسخن تمـس  ظفح  اب  ار  ادـیوه  سابعریما  دوشن ،» لزلزنم  مه  هیناث  کی  یتح  ام  یلعف  ساسا  زا  مادـک  چـیه  ، » هکنآ زا  يریگولج 
هب يریزو 

يارب تفای ، دهاوخ  موادت  لاس  ود  تدم  ات  لقادح  زیخاتـسر  بزح  رب  ادیوه  یلکریبد  هک  دومن  هفاضا  و  دـیزگرب ، بزح  یلک  ریبد 
تأیه کی  لیکـشت  ترورـض  زا  دوخ  تاراـهظا  همادا  رد  هاـش  .دـمآ  رد  شیاـمن  هب  بزح  یلک  طوطخ  زا  هاـش  تاروصت  ناـگمه 

دیاب اموزل  رود  نادنچ  هن  يا  هدنیآ  رد  هک  دومن  دزشوگ  دروآ و  نایم  هب  نخس  دیدج  بزح  يارب  یسایس  يرتفد  زین  ییارجا و 

(1) .ددرگ بیوصت  زیخاتسر  بزح  ینامزاس  تالیکشت  دوش ، ریبعت  یمومع » عمجم   » یعون هب  دناوت  یم  هک  یعامتجا  رد 

لیلد نیمه  هب  دـیدرگ ، دـهاوخ  یتاـفالتخا  داـضت و  ياراد  دوـخ  نورد  رد  ریزگاـن  هب  وا  دـحاو  بزح  هک  درک  یم  ینیب  شیپ  هاـش 
دیدپ هاش ، رکذت  قبط  اما ، .دـنوش  یم  لیکـشت  بزح  ینورد  ياهحانج  دـیامن ، باجیا  ترورـض  هاگره  هک  تشاد  راهظا  شیپاشیپ 

اب اهنت  اهحانج ، نیا  ندمآ 

هب شا  ینطاب  تالیامت  فالخرب  ار  زیخاتسر  بزح  یلکریبد  يریزو و  تسخن  تسپ  نینچمه ،  (2) .تفرگ یم  تروص  وا  صیخشت 
يارب دناوتب  يو  هک  درک  يراودیما  راهظا  درپس و  درف  کی 

تشاد یهاگآ  شنادرمتلود  یـصخش  زین  یـسایس و  یبزح ، تافالتخا  زا  هک  هاش  .دیآرب  فیاظو  نیا  ماجنا  هدهع  زا  لاس  ود  تدم 
ناراکمه باختنا  رد  درک  شرافس  دیدج  بزح  لکریبد  هب 

ص:209

هماـنمارم و دـش و  لیکـشت  سـسؤم  هرگنک  اـی  لوا  هرگنک  ناونع  تحت  تشهبیدرا 1354  و 11  ياـهزور 10  رد  عـمجم  نیا  - . 1
.تخادرپ میهاوخ  عمجم  نیا  رد  هحورطم  ثحابم  هب  يدعب  ياهلصف  رد  .دیناسر  بیوصت  هب  ار  زیخاتسر  بزح  همانساسا 

.243 صص 242 -  دلج 12 ، نیشیپ ، یفطصم ؛ یتوملا ، زا : لقن  هب  - . 2
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نامز تشذگ  اما ،  (1) .دریگ رظن  رد  ار  دارفا  یگتـسیاش  اهنت  یـصخش ، و  یبزح ، یهورگ ، ياهیگتـسباو  هب  هجوت  نودب  شا ، یبزح 
هاش .دـشن  هتـسب  راک  هب  زیخاتـسر  بزح  ناراکردـنا  تسد  ناربهر و  ریاس  ادـیوه و  يوس  زا  زگره  هاش  شرافـس  نیا  هک  داد  ناـشن 

هک یسنارفنک  یط  داد  هدعو  نینچمه ،

یـسایس بازحا  ییارجا و  تأیه  ياسؤر  دـش  دـهاوخ  لیکـشت  زیخاتـسر  بزح  نامزاس  ناکرا و  بیوصت  يارب  کـیدزن  هدـنیآ  رد 
(2) .دنوش یفرعم  زین  بزح 

چیه دوب ، هداهن  شا  هدـهع  رب  هاش  هک  یتیرومأم  يارجا  رد  اما ، دـشن ، لاحـشوخ  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  زا  اـبلق ، هچ ، رگ  ادـیوه ،
بزح یهدنامزاس  رد  تیمکاح  هب  رادافو  یسایس و  لعفلاب  ياهورین  مامت  زا  يریگ  هرهب  هاش  هیـصوت  هکنیا ، مغر  هب  .درکن  یهاتوک 

رد .تسا  كرد  لباق  راک ، زاغآ  رد  مه  رد  نآ  دوخ ، هب  رادافو  یسایس  ياهورین  رب  ادیوه  هیکت  اما  دوب ، سیسأتلادیدج 

دوب هتفای  دومن  زیخاتسر  بزح  هرادا  تالیکشت و  رد  دیدج  یبلاق  رد  نیشیپ  یصخش  یتح  یحانج و  یسایس ، ياهتباقر  نامه  عقاو ،
نیون ناریا  هلحنم  بزح  لک  ریبد  ریزو و  تسخن  ادیوه ، و 

.دـهد رارق  هجوت  دروم  ار  دوخ  لعفلاب  نارادافو  لوا  هجرد  رد  هک  دوب  ریزگان  زیخاتـسر ، بزح  رد  شدـیدج  ناراکمه  باختنا  رد 
یهدـنامزاس يارب  اتدـعاق  دوب ، هتخودـنا  يا  هدرتسگ  براـجت  نیون  ناریا  بزح  يربهار  تیریدـم و  زا  هک  ادـیوه  نیا ، زا  هتـشذگ 

یمـسر مالعا  زا  سپ  هتفه  کی  زا  رتمک  .دـشاب  هدـش  هجاوم  يدـج  یلکـشم  اب  تسیاـب  یمن  زیخاتـسر  بزح  ناـکرا  تالیکـشت و 
یهدنامزاس و رد  ار  ماگ  نیلوا  ات  درک ، اپ  تسد و  دیدج  لکشت  نیا  يارب  يا  هژیو  هناخریبد  ادیوه  زیخاتـسر  دحاو  بزح  سیـسأت 
اب ادـیوه  .ددرگ  قتف  قـتر و  هناـخریبد  نیا  قـیرط  زا  زیخاتـسر  بزح  هب  طوـبرم  روـما  هیلک  سپ  نآ  زا  درادرب و  بزح  نیا  تیلاـعف 

ياضعا زا  یکی  ندرامگ 

نارادافو ناتـسود و  هک  دنامهف  دوخ  یـسایس  يابقر  هب  لقادـح   (3)، هناخریبد نیا  تساـیر  هب  نیون  ناریا  قباـس  بزح  یـسایس  رتفد 
.دوب دنهاوخ  تیولوا  رد  زین ، دیدج  بزح  هرادا  رد  وا  لعفلاب 

.تفرگ یپ  ار  نآ  همانساسا  همانمارم و  میظنت  نیودت و  راک  تقو  توف  نودب  زیخاتـسر ، بزح  لک  ریبد  تسخن ، ياهزور  نامه  رد 
تیبثت هب  لوا  هجرد  رد  بزح ، همانـساسا  همانمارم و  دافم  هیهت  رد  وا  هک  دـندومن  عیاش  ادـیوه  یـسایس  يابقر  راک ، نیا  اـب  ناـمزمه 

رد یـشقن  دـندوب  شالت  رد  وس ، کی  زا  بیقر  یـسایس  ياـهحانج  نیارباـنب ، .دـیزرو  دـهاوخ  ماـمتها  شنارادـفرط  دوخ و  تیعقوم 
يرترب زا  رگید ، يوس  زا  دنریگب و  هدهع  رب  بزح  همانساسا  همانمارم و  نیودت 
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زین ار  بیقر  یسایس  ياهحانج  ياضعا  ادیوه  همانساسا ، همانمارم و  سیون  شیپ  هیهت  يارب  هتبلا ،  (1) .دننک يریگولج  ابقر  ياهییوج 
حرط نیلوا  .دـندرک  یم  تیلاـعف  تسیناریا  ناـپ  مدرم و  ریظن  يرگید  بازحا  رد  نآ  زا  شیپ  دارفا  نـیا  .درک  توـعد  يراـکمه  هـب 

، همانساسا همانمارم و 

حرط نت  هاجنپ  زا  لکـشتم  یهورگ  يدعب  هلحرم  رد  .دش  نیودت  دنفـسا 1353 ، مود  ههد  نایاپ  رد  کچوک ، یهورگ  طسوت  ارهاظ 
فرط رب  ار  نآ  تالاکشا  هداد و  رارق  یسررب  دروم  ار  هیلوا 

دروم ار  زیخاتـسر  بزح  همانـساسا  مود  هتـسد  همانمارم و  يا  هتـسد  هناگادج ، نویـسیمک  ود  رد   (2) هرفن هاجنپ  هورگ  نیا  .دـنتخاس 
هیلوا حرط  ینیبزاب  دور  یم  لامتحا   (3) .دنداد تروص  همانساسا  همانمارم و  هیلوا  حرط  رد  یسوسحم  تارییغت  اهنآ  .داد  رارق  ینیبزاب 

یسررب هک  دش  مالعا  خیرات  نیمه  رد  اریز  دشاب ، هتفای  نایاپ  دنفسا 1353  ات 24  زیخاتسر  بزح  همانمارم  همانساسا و 

روشک رـسارس  زا  هرفن  یعامتجا 500  ییامهدرگ  رد  هدـنیآ  زور  دـنچ  ات  زیخاتـسر  بزح  همانـساسا  هماـنمارم و  سیون  شیپ  ییاـهن 
(4) .تفرگ دهاوخ  رارق  بیوصت  یسررب و  دروم 

رظن راـهظا  بزح  همانـساسا  هماـنمارم و  سیون  شیپ  هراـبرد  دـش و  لیکـشت  نارهت  رد  دنفـسا 1353 ، زور 27  دوعوم ، ییاـمهدرگ 
، ًالامتحا یلو  تسین ، مولعم  ام  رب  زیخاتسر  بزح  همانساسا  همانمارم و  رد  رظن  دیدجت  هیهت و  رد  هرفن  هورگ 500  نیا  شقن   (5) .درک

نایاپ زا  سپ  یهاتوک  تدم  نوچ  .دوب  هدش  دراو  نآ  رب  زین  یتاداریا  هتفرگ و  تروص  نآ  نوماریپ  رد  ییاهرظنراهظا 

رد مه  زاب  رگید  یناسک  يراکمه  اب  نیشیپ  هرفن  هاجنپ  هورگ  اعومجم ، نویسیمک ، ود  ییامهدرگ 

شیپ یـسررب  زا  هلحرم  نیرخآ  نیا  ًالامتحا   (6) .دنداد تروص  یتارییغت  تاحالـصا و  بزح  همانـساسا  همانمارم و  سیون  شیپ  نتم 
مک مادـقا  کی  یط  زیخاتـسر  بزح  لـک  ریبد  ادـیوه ، نـیدرورف 1354 ، رد 21  .دوب  زیخاتـسر  بزح  همانـساسا  هماـنمارم و  سیوـن 

بزح همانساسا  همانمارم و  سیون  شیپ  درک  مالعا  روشک ، هعسوت  رد  نآ  ییانثتسا  شقن  زیخاتـسر و  بزح  زا  دیجمت  نمـض  هقباس ،
يأر و نابحاص  رظنراهظا  زا  سپ  ات  دهد  یم  رارق  مدرم  تواضق  ضرعم  رد  ار 
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ص 4. دادرخ 1354 ، ش 49 ، لاس 10 ، شالت ، - . 6
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هرگنک رد  همانساسا  همانمارم و  هدش  حالصا  نتم  تیاهن ، رد  دیآ و  لمع  هب  نآ  رد  اهرظن  دیدجت  تاحالصا و  نیرخآ  موق ، يالقع 
هتفرگ و رارق  هرگنک  رد  ناگدننک  تکرـش  يرواد  ضرعم  هب  دـش  دـهاوخ  لیکـشت  تشهبیدرا 1354 ، مهد  رد  هـک  بزح  سـسؤم 
ات  (1)« تشگ رـشتنم  پاچ و  هخـسن  اه  نویلیم  رد  هماـنمارم  همانـساسا و   » سیون شیپ  ادـیوه ، نانخـس  نیا  لاـبند  هب  .دوش  بیوصت 

، دوب هدش  نییعت  رظنراهظا  يارب  هک  یهاتوک  تدم  رد  نآ  نتم  هب  ناسآ  یسرتسد  اب  موق  يالقع 

همانمارم و ياوتحم  رتشیب  هچ  ره  ياـنغ  يارب  بیترت ، نیدـب  هکلب  دـنزاس ؛ ضیفتـسم  دوخ  ياـه  هشیدـنا  ءارآ و  زا  ار  بزح  ناربهر 
رکفت هشیدنا و  شیاز  عبانم  مامت  زا  زیخاتسر  بزح  همانساسا 

هدش نییعت  تلهم  رد  هک  دندش  یعدم  تیمکاح  هب  کیدزن  عبانم  یخرب  .دنشاب  هدرب  ار  مزال  هرهب 

زیخاتسر بزح  همانـساسا  همانمارم و  نوماریپ » رظنراهظا  مین  نویلیم و  کی  زا  شیب   » تشهبیدرا 1354)(2) لوا  ات  نیدرورف  زا 21  )
بزح لوا )  ) سـسؤم هرگنک  يرازگرب  زا  یتدـم  هـک  تشهبیدرا 1354 ، رد 19  ناگدـنیآ  هماـنزور   (3) .دیـسر بزح  هناخریبد  هب 

زا شیب   » بزح همانـساسا  همانمارم و  نوماریپ  ار  مدرم  يوس  زا  هتفرگ  تروص  تارظنراـهظا  لـک  دادـعت  دوب ، هدـش  يرپس  زیخاتـسر 
تحص و هرابرد  لاح ، نیا  اب   (4) .دوب هدیسر » بزح  تقوم  هناخریبد  هب   » ماگنه نآ  ات  هک  درک  دروآرب  داهنـشیپ » رظن و  نویلیم  کی 

نیرق تقیقح  اب  رتشیب  الاب  ياعدـم  ود  لدـعم  مراهچ  کـی  اـب  ربارب  یمقر  دـیاش  تسین و  تسد  رد  یقیقد  عـالطا  اـهاعدا  نیا  مقس 
بزح تقوم  هناخریبد  .دشاب 

نیا داد و  لیکـشت  ار  ییاـه  هتیمک  همانـساسا  هماـنمارم و  سیون  شیپ  هراـبرد  مدرم  تاداهنـشیپ  تارظن و  تفاـیرد  تهج  زیخاتـسر 
يدنب هقبط  ار  هلصاو  ياهرظنراهظا  دنتفای  تیرومأم  اه  هتیمک 

صیخشت يرورض  هاگره  یسررب  هعلاطم و  زا  سپ  ات  دنهد  رارق  رما  نالوئسم  رایتخا  رد  هدومن ،

سپس هداد و  رارق  حالصا  کح و  دروم  ار  همانساسا  همانمارم و  سیون  شیپ  ییاهن  نتم  دش  هداد 

(5) .دنراذگب بزح  سسؤم  هرگنک  رایتخا  رد  ییاهن  بیوصت  يارب 

رایتخا رد  ریثکت و  نآ  زا  هخسن  اه  نویلیم  هک   (6) زیخاتسر بزح  همانمارم  سیون  شیپ  نتم  رد 
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رد بزح  سـسؤم  هرگنک  يرازگرب  زا  سپ  طـقف  دـش و  یم  رکذ  ناریا » یلم   » دـنوسپ اـب  زیخاتـسر  بزح  زونه  ماـگنه  نآ  رد  - . 6
.دش باختنا  دیدج  لکشت  نیا  يارب  ناریا » تلم  زیخاتسر  بزح   » مان هک  دوب  هام 1354  تشهبیدرا  مود  ههد  لیاوا 
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: دوب هدمآ  تفرگ ، رارق  مدرم 

ادخ مان  هب 

ناریا یلم  زیخاتسر  بزح  مارم 

تلم دـیامیپ و  یم  ار  دوخ  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس و  یگدـنز  ياـهنارود  نیرتزیگناروش  زا  یکی  اـم  نهیم  هک  ماـگنه  نیدـب 
یبالقنا هاگرذگ  رد  شیوخ و  یعامتجا  یـسایس و  دشر  زا  دنم  هرهب  رهمایرآ و  هاشنهاش  هنادنمدرخ  ياهیربهر  زا  رادروخرب  ناریا ،

ساسا رب  تسا ، هدمآ  لیان  یللملا  نیب  یعامتجا و  یسایس و  يداصتقا و  روما  هصرع  رد  ریگمشچ  ياهیزوریپ  هب  شخب  تاجن 

رـصع نیا  رد  ناریا ، یعامتجا  بـالقنا  رارمتـسا  یلم و  رت  لـماک  رت و  هدرـشف  هچ  ره  یگناـگی  یگتـسبمه و  ترورـض  هب  یهاـگآ 
نیا مدرم  ینهیم  گرزب  ياه  نامرآ  همه  هب  لین  هار  رد  یگدنزاس و 

هشیمه یناریا  هدنیآ  گرزب و  ندمت  نیرفآ  دیما  نشور و  ياهزادنا  مشچ  ربارب  رد  موب و  زرم و 

کی هامدنفسا  مهدزای  زور  رد  رهمایرآ  هاشنهاش  یخیرات  نانخس  زا  ماهلا  اب  دنمورین  هتسویپ  دابآ و 

، تلم هدنریگارف  یسایس  بزح  اهنت  ماقم  رد  ناریا  یلم  زیخاتسر  بزح  هس  هاجنپ و  دصیس و  رازه و 

: دریذپ یم  ناینب  ریز  ياهداهن  لوصا و  هب  خسار  داقتعا  نامیا و  اب 

ياهیگژیو همه  مسجت  ءاقب و  زار  ناریا  یهاشنهاش  ماظن  هک  تسا  دـقتعم  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح  ناریا : یهاشنهاش  ماظن  فلا - 
ناریا مدرم  یبلق  هاگ  هیکت  ناریا و  تلم  یعامتجا  یسایس و  یگنهرف ،

تیمکاح رارمتسا  هک  تسا  ناریا  لاسنهک  خیرات  رسارس  رد  تموکح  یعیبط  لیصا و  هویش  نیمز و 

نوگانوگ ياهزارف  بیشن و  تارطاخم و  ثداوح و  ریسم  رد  ار  موب  زرم و  نیا  مدرم  یلم  ياهشزرا  لالقتـسا و  یـضرا و  تیمامت  و 
عیادو نیا  یگنادواج  زین  هدنیآ  رد  تسا و  هدرک  يرادساپ 

یعامتجا و يداصتقا ، ياهتیقفوم  اهتفرشیپ و  ورملق  رد  ار  یلم  ياه  تساوخ  همه  ققحت  سدقم و 

ناریا گرزب  ندمت  ياه  نامرآ  لاسنهک و  گنهرف  روخ  رد  هک  یتمظع  رادتقا و  هب  لین  یسایس و 

.درک دهاوخ  نیمضت  تسا 

دوخ لاسنهک  خیرات  لوط  رد  ناریا  تلم  هک  تسا  يونعم  ماقم  تلزنم و  نیا  تاکرب  زا  تسا و  یهلا  یتبهوم  ناریا  یهاشنهاش  ماظن 
ام گرزب  هاشنهاش  هتسناد و  يونعم  یناحور و  یماظن  نینچ  دوجو  وترپ  رد  ار  دوخ  تمظع  تداعس و  همـشچرس  ءاقب و  زار  هراومه 

يونعم یگتسویپ  نیا  اب  زین 
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دننک و یم  ءافیا  ار  دوخ  یلم  یناتـساب و  تلاسر  نیمزرـس  نیا  مدرم  یجان  تلم و  ربهر  یهدـنامرف و  ماقم  رد  هراومه  دوخ  تلم  هب 
هدیدرگ یتنطلس  هطورشم  تموکح  رارقتسا  هب  نیزم  ناریا  یـساسا  نوناق  هک  تسا  یلم  تادقتعم  یخیرات و  قیاقح  نیمه  ساسا  رب 

رهظم یهاشنهاش  ماظن  نآ  رد  هک 

نیرتراوتسا و نیا  دراد و  رب  رد  ار  تلم  يربهر  تسا و  تکلمم  هناگ  هس  ياوق  تسایر  تدحو و 

مدرم حور  ناج و  درخ و  لقع و  اریز  تسا  یناتساب  موب  زرم و  نیا  رد  تموکح  هویش  نیرت  یقطنم 

هشیمه يارب  هتشگ و  اریذپ  عاطقنا  نودب  ار  نآ  دوخ ، تمظع  راودا  نیرت  میدق  زا  نیمزرس  نیا 

.درک دهاوخ  يرادساپ 

مربم نیرت و  مهم  طیارـش  همه  رد  نآ  تنایـص  هار  رد  شـشوک  ماظن و  نیا  تشادگرزب  هک  تسا  دقتعم  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح 
.تسا ناریا  تلم  داحآ  هیلک  تیلوئسم  نیرت 

اب هک  تسا  ینادـهاجم  ياـهبنوخ  ثاریم و  ناریا  یـساسا  نوناـق  هک  تـسا  دـقتعم  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح  یـساسا : نوناـق  ب - 
زا تسارح  رطاخ  هب  رامعتسا و  دادبتسا و  دض  رب  داهج  يزابناج و 
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ناریا یلم  زیخاتـسر  بزح  .دـنتخیر  یپ  نیمزرـس  نیا  رد  ار  یتنطلـس  هطورـشم  تموکح  ياـنب  نهیم ، تیثـیح  يدازآ و  لالقتـسا و 
ینابم نیرتراوتسا  زا  یکی  ناریا  یساسا  نوناق  تسا  دقتعم 

ینید رئاعش  تلم و  لازیال  تردق  شخب  میکحت  یناریا و  هعماج  یگدازآ  يربارب و  یسارکومد و 

نوناق زا  ینابیتشپ  تسارح و  ناریا  یلم  زیخاتسر  بزح  ظاحل  نیدب  .تسا  موب  زرم و  نیا  نانکاس 

.دسانش یم  تلم  دارفا  هیلک  گرزب  هضیرف  ار  یساسا 

مامت ءاحما  یتیعر و  بابرا و  میژر  ءاغلا  اب  تلم  هاش و  بالقنا  هک  تسا  دقتعم  ناریا  یلم  زیخاتسر  بزح  تلم : هاش و  بالقنا  پ - 
نیمأت نانز و  هب  یسایس  قوقح  ءاطعا  مسیلادوئف و  رهاظم 

رارقتسا اب  یسایس و  یعامتجا و  يداصتقا و  دنمورب  ماظن  کی  يزیر  یپ  نارگراک و  هقح  قوقح 

ییافوکش يور  هب  ار  هار  درک و  زاغآ  نطو  خیرات  رد  يا  هزات  رصع  زیمآ ، تلادع  یقرتم و  یتابسانم 

.تسا هدوشگ  یناریا  هعماج  يدام  يونعم و 

اهزاین هب  لماک  ییاناوت  اب  دوخ  ریسم  رد  هک  ایوپ  رمتسم و  تسا  یبالقنا  تلم ، هاش و  بالقنا  ناریا : یلم  زیخاتـسر  بزح  هاگدید  زا 
.دیوگ یم  خساپ  تیعطاق  اب  عقوم و  هب  ناریا  یسایس  يداصتقا و  یعامتجا و  لیاسم  و 

هنابلط يدازآ  هناهاوخیقرت و  ياه  تساوخ  همه  هب  هک  نآ  رب  هوالع  تلم  هاش و  بالقنا  هک  دراد  داـقتعا  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح 
تلم هدیناشوپ ، لمع  هماج  تیطورشم  شبنج  نادهاجم 

روشک و ياهتورث  عبانم و  رب  تیکلام  تیمکاح و  لامعا  دنمورین و  یعامتجا  يداصتقا و  ماظن  داجیا  اب  ات  تسا  هدرک  قفوم  ار  ناریا 
یعـضوم هب  هجیتن  رد  دـیامیپب و  لماک  ییاناوت  اب  هتفرـشیپ  یتعنـص  داصتقا  کی  يوس  هب  ار  دوخ  هار  یلم ، لقتـسم  تسایـس  يریگیپ 

دنمورین و ياهتلم  دودعم  فص  رد  نتفرگ  رارق  دصق  هب  ار  دوخ  هار  دـبای و  تسد  شیوخ  یناهج  تابـسانم  رد  ربتعم  زیمآ و  مارتحا 
.دزاس راومه  ناهج  هفرم 

لصا اب 12  نونکا  دـش و  زاغآ  لـصا  رارقتـسا 6  اب  هک  هام 1341  نمهب  مشـش  بـالقنا  هک  تسا  دـقتعم  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح 
نیدـب .تسا  ناریا  مدرم  همه  یبالقنا  ياهتـساوخ  مسجت  تسا ، یتکلمم  یلک  ياه  همانرب  اهتـسایس و  یمامت  شخب  ماـهلا  اـمنهار و 

نیا مدرم  فیاـظو  نیرت  یـساسا  زا  ار  نآ  ياـهنامرآ  اهفدـه و  هب  ندیـسر  يارب  شـالت  اـهدروآ و  تسد  لوـصا و  زا  عاـفد  تـهج 
.دسانش یم  نیمزرس 

هدـنیامن اـهنت  اهنادـب  ریذـپان  لـلخ  یگتـسویپ  یلم و  دـنلب  هاـگیاپ  هس  نیا  زا  تـسارح  هـک  تـسا  دـقتعم  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح 
.تسا یناریا  ياهیگژیو  لیاضف و  زا  يرادروخرب  رد  یگتسیاش  لیلد  تیوه و  ناهرب  یلم و  تیصخش 
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یـسایس و روما  ورملق  رد  یتکلمم  ياه  همانرب  یمامت  يرکف  ياهداینب  نیا  وترپ  رد  دیاب  هک  تسا  دـقتعم  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح 
ییاه تشادرب  دوش و  ارجا  يزیر و  حرط  يداصتقا  یعامتجا و 

.دنک هیجوت  نییعت و  ار  نآ  تلاسر  بزح و  فیاظو  ساسا  دوش  یم  اهداینب  نآ  زا  هک 

، ار ناریا  یللملا  نیب  تابـسانم  یعامتجا و  يداصتقا و  ياهتـسایس  لوصا  همانمارم ، نیا  رد  هدـش  دای  ياهداینب  رب  ءاکتا  اب  نیا ، رب  انب 
: دراد یم  مالعا  ریز  حرش  هب  هلحرم ، نیا  رد 

نیا يدادادـخ  ياـهتورث  عباـنم و  ناریا و  مدرم  ياهدادعتـسا  تلم و  لازیـال  يورین  رب  یکتم  ناریا  داـصتقا  يداـصتقا : تسایـس  - 1
.دوش یم  دای  کیتارکومد » داصتقا   » ناونع اب  نآ  زا  ناریا  بالقنا  گنهرف  رد  هک  تسا  روشک 
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نیزاوم يژولونکت و  حطس  نیرت  یلاع  هب  رگید  تهج  رد  یقرتم و  يزرواشک  هتفرشیپ و  یتعنـص  مظن  کی  هب  یتهج  رد  داصتقا  نیا 
لاح نیع  رد  اهدادعتسا و  دربراک  زاسراک و  تیریدم  کی 

.دوب دهاوخ  ینتبم  یناریا  هعماج  تایضتقم  اب  بسانتم 

دارفا هافر  رتشیب  هچ  ره  نیمأت  هفقو و  یب  عیرـس و  دـشر  ياهفدـه  هب  هجوت  اب  اه  یـشم  طخ  اه و  هماـنرب  ماـمت  ناریا  یلم  داـصتقا  رد 
تسارح لوقعم و  يریگ  هرهب  ترورض  هب  هجوت  اب  نینچمه  هعماج و 

.دوش یم  يزیر  حرط  كاخ  بآ و  نیا  ياه  تمعن  زا  يرادروخرب  رد  هدنیآ  ياهلسن  قح  هب  مارتحا  نیمزرس و  نیا  تورث  عبانم  زا 

اب ملاس  يدرف  لمع  راکتبا  تیلاـعف و  هنوگره  زاربا  يارب  هار  وس  کـی  زا  تسا  یهاـفر  یلم و  داـصتقا  هک  ناریا  يداـصتقا  ماـظن  رد 
تسد هک  يدادادخ  ياهتورث  نینچمه  ردام و  عیانص  تیاعر 

.تسا هدش  هتفریذپ  لصا  ناونع  هب  هتشادن  یتلاخد  اهنآ  شنیرفآ  رد  رشب 

ياهیزیر هماـنرب  قیرط  زا  یـصوصخ  شخب  یمومع و  شخب  کـیدزن  يراـکمه  ساـسا  رب  لوصا و  نیا  داـینب  رب  ناریا  یلم  داـصتقا 
.دهد یم  همادا  دوخ  ریذپان  هفقو  تفرشیپ  هب  یملع 

یتعنص ياه  تیکلام  میمعت  لصا  اه و  هناخراک  هژیو  دوس  رد  نارگراک  ندش  میهـس  لصا  لوبق  اب  ناریا  یلم  داصتقا  اهنیا  رب  هوالع 
ياه هناخراک  ماهس  دصرد  یصوصخ و 99  شخب  ياه  هناخراک  ماهـس  دصرد  هضرع 49  قیرط  زا  عامتجا  فلتخم  ياـههورگ  رد 

دننام يداینب  عیانص  زا  ریغ   ) یتلود

، مدرم یمامت  سپس  اههاگراک و  نآ  نادنمراک  نارگراک و  تیولوا  قح  اب  سم ) نهآ و  بوذ  تفن - 

داحآ هب  روکذـم  ياهتورث  قلعت  ساسحا  زا  دوخ  ياهیگژیو  اب  هکلب  دراد  دـنویپ  هعماج  مامت  عفانم  حـلاصم و  هب  تهج  ره  زا  اهنت  هن 
.تسا رادروخرب  مدرم 

ياهتنس گنهرف و  میلاعت  یسارکومد و  میهافم  رب  یعامتجا  ماظن  تابسانم و  ورملق  رد  ناریا  یبالقنا  هعماج  یعامتجا : تسایـس  - 2
یلم حلاصم  یساسا و  نوناق  يانبم  رب  یعامتجا  يدرف و  ياهیدازآ  هیلک  ناریا  عامتجا  رد  .تسا  ینتبم  ینید  ینابم  یناریا و  هتسجرب 

قح قاـقحا  تهج  رد  هیئاـضق  هوق  هب  دازآ  هعجارم  نوناـق و  ربارب  رد  ناریا  تلم  دارفا  همه  قوقح  يربارب  دوش و  یم  هدرمـش  مرتحم 
.تسا هتشگ  نیمضت 

هاگ هولج  رد  هک  ناـس  نادـب  هتـشگ ، یتاـقبط  لـئاسم  رهاـظم و  همه  نیزگیاـج  یناـسنا  تیثیح  هب  مارتحا  ناریا  یبـالقنا  هعماـج  رد 
تمدخ تیفیک  تیمک و  راک و  فرش  اوقت و  نازیم  اهنت  یلم  یگچراپکی 

دحاو ناریا  یبالقنا  عامتجا  نیا ، رب  انب  .تسا  اهنآ  یگتسیاش  شجنس  كالم  دوخ  هعماج  هب  دارفا 
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.دبای یم  بیکرت  ربارب  قوقح  اب  دازآ  دارفا  زا  نآ  تفاب  هک  تسا  يریذپان  هیزجت 

بهاوم زا  دارفا  هیلک  يرادروخرب  هار  رد  ششوک  تسا و  هدش  نک  هشیر  درف  زا  درف  رامثتـسا  ساسا  یناریا  هعماج  یبالقنا  ماظن  رد 
نیرتمهم زا  دنیاشگ  یم  ناهج  هب  مشچ  هک  ینامز  زا  هافر  هدرتسگ 

رد یعامتجا  نوگانوگ  ياه  همیب  هلمج  زا  یعامتجا  نیمأت  ماظن  لماک  رارقتسا  نیا ، رب  انب  تسا ، ناریا  یلم  زیخاتسر  بزح  ياهفده 
.تسا لماک  هجوت  دروم  یلم  ششوپ  کی  رد  یگدنز  نارود  مامت 

تایح یساسا  دحاو  ماقم  رد  هداوناخ  زا  عافد  يواسم ، راک  يارب  اهدزمتـسد  يربارب  اهدمآرد ، هنالداع  عیزوت  لماک ، لاغتـشا  نیمأت 
نتـشاد مرتحم  ناگمه ، يارب  يواسم  ياه  تصرف  هضرع  یعامتجا ، تلادع  لوصا  هب  هجوت  اب  یقرتم  نیناوق  يارجا  نیودت و  تلم ،

شرورپ و شزومآ و  تاـناکما  زا  لـماک  يریگ  هرهب  یتعنـص ، یملع و  يرنه و  ياهـشنیرفآ  قیوشت  قـالخ ، رـصنع  ناوـنع  هب  راـک 
دیلوت هصرع  يزاس  ملاس  یلم ، ینواعت  ماظن  داجیا  اهدادعتسا ، تیاده  ناگیار ، تشادهب 
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.دراد رارق  لوا  هجرد  ياهفده  رامش  رد  فرصم ، و 

شرورپ کـیتارکمد ، ياـهداهن  نتخاـس  دـنمورین  هار  زا  یعاـمتجا  روـما  هرادا  رد  مدرم  تکراـشم  نیمأـت  ناریا  یعاـمتجا  ماـظن  رد 
یعامتجا يداصتقا و  ياهفده  ققحت  رد  یناریا  ره  هک  ییاه  تیلوئـسم  لوبق  تمدخ و  رد  یعامتجا  طابـضنا  هیحور  راک و  نادجو 

دیاب شیوخ  نهیم  یسایس  و 

.دوش یم  بوسحم  یلم  دشر  تفرشیپ و  هدمع  لماوع  زا  دریگب  هدهع  هب 

هلمج زا  ناریا ، یقرتـم  هعماـج  ياـهزاین  یلم و  شرورپ  شزوـمآ و  لوـصا  ياـنبم  رب  دارفا  تیبرت  میلعت و  ناریا  یبـالقنا  هعماـج  رد 
ناوج لسن  رذـگهر  نیا  رد  .تسا  رادروخرب  لوا  هجرد  تیمها  شزرا و  زا  دـمآراک ، یناـسنا  يورین  هب  روشک  نوزفازور  ياـهزاین 
ادرف ناریا  تخبـشوخ  اناوت و  عامتجا  هدنزاس  ریدم و  ماقم  رد  هک  تسا  بالقنا  رارمتـسا  نماض  اهدروآ و  تسد  رادـساپ  نیرترثؤم 

یلجت و روظنم  هب  هتسیاش  شالت  هنوگ  ره  لیلد  نیمه  هب  .دوش  یم  هتخانش 

ياه یگتـسبلد  قالخا و  تیونعم و  زا  رادروخرب  لاح  نیع  رد  نادراـک و  ناریدـم  تیبرت  دـصق  هب  لـسن  نیا  ياهدادعتـسا  شرورپ 
.دریگ یم  رارق  دیکأت  دروم  اقیمع  ینهیم  یلم و 

یگدنز تمالس  نیمضت  روظنم  هب  حوطس ، همه  رد  هدنزاس  دونـش  تفگ و  لصا  هب  نداد  قمع  ترورـض و  ناریا  یعامتجا  ماظن  رد 
ناهج رد  هدننیرفآ  ياهششوک  قیوشت  هدیقع و  زاربا  داقتنا و  ثحب و  ترورـض  یناتـساب و  موب  زرم و  نیا  مدرم  یعامتجا  یـسایس و 

لوصا و رب  یکتم  هشیدنا 

دروم یلمدض  یناریادض و  يوپاکت  راکفا و  هنوگ  ره  اب  راکیپ  روظنم  هب  یلم  لیصا  ياههاگیاپ 

.تسا عطاق  لماک و  هجوت 

تیمکاح زا  يرادساپ  لوصا  رب  ناریا  یللملا  نیب  تابـسانم  یجراخ و  تسایـس  ناریا : یللملا  نیب  تابـسانم  یجراخ و  تسایـس  - 3
.تسا ینتبم  یلم  لقتسم  تسایس  هدرتسگ  میهافم  ءارجا  روشک و  لالقتسا  یضرا و  تیمامت  یلم و 

تسایس هصرع  رد  ببس  نیمه  هب  .تسا  هتفرگ  دنویپ  رگیدکی  هب  ملاع  ياهتلم  همه  تشونرس  ناریا ، یللملا  نیب  تسایـس  هاگدید  زا 
یللملا نیب  هدنزاس  ياهیراکمه  لصا  نآ  زا  رتارف  زیمآ و  تملاسم  یتسیزمه  لصا  يارجا  حلـص و  زا  هنامیمـص  عافد  ناریا ، یناهج 

نایم زا  رطاخ  هب  شالت  تسا و  ناریا  یلم  لقتـسم  تسایـس  لوصا  زا  اهتلم  یکلـسم  یعامتجا و  یـسایس و  تاـماظن  هب  هجوت  نودـب 
ندرب

ياهروشک یمامت  یعامتجا  يداصتقا و  هعـسوت  هب  کـمک  ینغ و  ریقف و  لـلم  یگدـنز  حطـس  نوزفازور  هلـصاف  وحم  اـه و  ضیعبت 
گرزب تلاسر  کی  ناونع  هب  دـیآ  یم  لمع  هب  رامثتـسا  رامعتـسا و  هشیر  نتخادـنارب  هار  رد  هک  ییاهـشالت  زا  یناـبیتشپ  دـنمزاین و 

.دوش یم  یقلت  یناسنا  یخیرات و 
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راک هب  رامعتسا  ءاقبا  يارب  هک  يا  هویش  ره  نارگید و  ياهنیمزرـس  قوقح و  هب  يدعت  زواجت و  ناریا  یللملا  نیب  تسایـس  هاگدید  زا 
.تسا روفنم  دورطم و  دوش  هتفرگ 

شیوخ و ياهتورث  زا  اهنآ  يرادروخرب  قح  اهتلم و  همه  قوقح  يدازآ و  لالقتسا و  هب  مارتحا  ناریا  یللملا  نیب  تسایس  هاگدید  زا 
.تسا هدش  هتخانش  ریذپان  بانتجا  لصا  کی  مان  هب  دوخ  تشونرس  هنادازآ  نییعت 

رشب قوقح  هیمالعا  ینابم  تیوقت  ناریا  یللملا  نیب  تسایس  رد 
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هدیشوپ یلو  تسا  یلـصا  ياه  یـشم  طخ  اهفده و  زا  یمومع  حالـس  علخ  ققحت  رطاخ  هب  شـشوک  هنوگره  دحتم و  للم  روشنم  و 
ناوت زا  دحتم  للم  نامزاس  تسا و  هدیشوپن  لمع  هماج  اهنامرآ  دصاقم و  نیا  هک  ینامز  ات  تسین 

رتشیب هچ  ره  تیوقت  تسا  هتفاین  رارقتسا  ناهج  رد  یشخب  نانیمطا  تینما  حلص و  ظفح  يارب  یفاک 

هب تسا و  عطاق  دیکأت  دـییأت و  دروم  روشک  یبالقنا  ياهدروآ  تسد  یـضرا و  تیمامت  لالقتـسا و  ظفح  يارب  ناریا  یعافد  يورین 
.دوش یم  هتخانش  یلم  گرزب  تلاسر  کی  ناونع 

.تسا ناریا  تلم  هضیرف  هفیظو و  روشک  یعافد  يورین  زا  ینابیتشپ  تیامح و  هک  تسا  یهیدب 

اهنت ماقم  رد  یتدیقع و  يرکف و  ینابم  لوصا و  نیدـب  هیکت  اب  تلم و  هچراپکی  يورین  زا  يرادروخرب  اب  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح 
تاکرب وترپ  رد  ار  دوخ  یخیرات  شقن  دناوت  یم  هک  تسا  یعطاق  ریگیپ  رثؤم و  لماع  هدرتسگ و  هصرع  ناریا ، یلم  یسایس و  بزح 

نوناق یهاشنهاش و  ماظن 

یسایس شناد  ءالتعا  هار  رد  ششوک  یلم و  ياهـشالت  همه  نتخاس  گنهامه  هب  هدرک و  ءافیا  تلم  هاش و  بالقنا  لوصا  یـساسا و 
تکراشم طابـضنا و  تیلوئـسم و  رتشیب  هچ  ره  شریذپ  هب  عامتجا  داحآ  بیغرت  یلم و  تدحو  تیوقت  میکحت و  نینچمه  هعماج و 

(1) .دبای قیفوت  یتکلمم  لئاسم  لصف  لح و  رد 

، یـسایس ياضف  ات  دوب  هدـش  میظنت  هاـش  زیمآ  مهوت  ياـهیبلط  هاـج  ياتـسار  رد  نآ  ياوتحم  دـیآ  یمرب  هماـنمارم  نتم  زا  هکناـنچمه 
يریوصت هاش  ياه  هتـساوخ  هعومجم  زا  يریگ  هرهب  اب  دـشکب و  ریوصت  هب  دوب ، وا  بولطم  هکنانچ  ار  روشک  يداـصتقا  یعاـمتجا و 

هعماج زا  یلآ  هدیا  ًالماک 

ياهرگنـس نیرخآ  هاش ، ياهیربهر  تحت  روشک  مدرم  ییوگ  هک  دـهد  هئارا  زیخاتـسر  دیفـس و  بـالقنا  هب  موسوم  رـصع  رد  یناریا 
رد ار  هاـش  گرزب  ندـمت  هزاورد  زیخاتـسر  بزح  دـنا و  هدرک  حـتف  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  فلتخم  نوؤـش  رد  تفرـشیپ  هعـسوت و 

ياهنامرآ درک  یم  موکحم  ار  روشک  مدرم  لاح ، نامه  رد  همانمارم  .دوشگ  دهاوخ  یناریا  هعماج  يور  رب  تدم  هاتوک 

، هاش هکیلاح  رد  دننک و  وجتسج  يولهپ  یهاشنهاش  ماظن  زا  عافد  تیامح و  ياتسار  رد  افرص  ار  دوخ  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس ،
مهوت يا  هنوگ  هب  همانمارم  دوب ، هدیـشوک  یـساسا  نوناق  ضقن  رد  اراکـشآ ، یمـسر و  روط  هب  اـهراب  دوخ  تنطلـس  نارود  لوط  رد 
مهزاب لماکت  میکحت و  ياتـسار  رد  دوب  یـساسا  نوناق  ضقان  كراـبمان و  دولوم  هک  ار  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  هناخاتـسگ  زیمآ و 

زیخاتسر بزح  فادها  دربشیپ  يارب  نئمطم  یهاگ  هیکت  ار  دیفس  بالقنا  درک و  یم  یبایزرا  یـسارکومد  تیطورـشم و  ماظن  رتشیب 
همانمارم هکنیا ، مالک  لصاح  .دومن  دهاوخ  هبرجت  ار  يداصتقا  یعامتجا و  رادیاپ  هعسوت  یناریا  هعماج  نآ  وترپ  رد  هک  درمش  یم  رب 

، هدـش میظنت  هاش  ینتفایان  تسد  موهوم و  ياـهنامرآ  اـهیبلط و  هاـج  و  اـه ، هتـساوخ  اـه ، هتـشون  ساـسا  رب  اراکـشآ  زیخاتـسر  بزح 
، یعامتجا یسایس ، یشم  طخ  فادها و  اب  تفلاخم  هنوگره 
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تاعلاطم هسـسؤم  هناخباتک  یـسراف  تاـشرازگ  كرادـم و  شخب  رد  زیخاتـسر  بزح  هماـنمارم  سیون  شیپ  نتم  زا  يا  هخـسن  - . 1
صص نیدرورف 1354 ،  26 ش 60 ، لاس 35 ، اهیندناوخ ، هب : دیرگنب  زین  تسا و  طوبـضم  تبث 2973  هرامش  هب  ناریا  رصاعم  خیرات 

.27  - 23
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زیمآ مهوـت  داـفم  نیمه  زیخاتـسر  بزح  تیلاـعف  نارود  لوـط  رد  هکنیا  زا  میرذـگب  .درک  یم  موـکحم  ار  يوـلهپ  مـیژر  يداـصتقا 
تفرگن و رارق  نآ  ناگدننادرگ  هجوت  دروم  زگره  مه  همانمارم 

.دش هدرپس  یشومارف  هتوب  هب  دوز  یلیخ  بزح  ياه  هتساوخ  اه و  هعومجم  ریز  اهنامزاس و  زا  رگید  يرایسب  دننام 

هب نآ  لیـصفت  دـش و  یم  هدام  لماش 45  اعومجم  تفای  راشتنا  نآ  همانمارم  اـب  ناـمزمه  هک  زیخاتـسر  بزح  همانـساسا  سیون  شیپ 
: دوب ریز  حرش 

ناریا یلم  زیخاتسر  بزح  همانساسا 

تلم هاش و  بالقنا  یساسا و  نوناق  یهاشنهاش ، ماظن  ياهداهن  لوصا  ینابم و  هب  خسار  نامیا  داقتعا و  اب  ناریا  یلم  زیخاتسر  بزح 
.دریذپ یم  ناینب 

بزح ناکرا 

: تسا ریز  ناکرا  ياراد  ناریا  یلم  زیخاتسر  بزح  هدام 1 - 

.هرگنک - 1

.یلم هتیمک  - 2

.يزکرم ياروش  - 3

.لک ریبد  - 4

: هرگنک

: دوش یم  لیکشت  ریز  ياضعا  تکرش  اب  راب  کی  لاس  ود  ره  هک  تسا  بزح  نکر  نیرتالاب  هرگنک  هدام 2 - 

.بزح ياهاروش  ناگدنیامن  - 1

.یلم هتیمک  - 2

.یلم ياروش  انس و  نیسلجم  ناگدنیامن  - 3

لاح ره  رد  .دوش  یم  نییعت  یلم  هتیمک  هلیسو  هب  راب  ره  هک  دوب  دهاوخ  یتبسن  هب  هرگنک  ره  رد  اهاروش  ناگدنیامن  دادعت  هرـصبت - 
.دشاب رتمک  هرگنک  ره  رد  ناگدننک  تکرش  رگید  عومجم  ربارب  ود  زا  دیابن  ناگدنیامن  نیا  دادعت 
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: تسا ریز  حرش  هب  هرگنک  فیاظو  هدام 3 - 

.بزح همانساسا  همانمارم و  بیوصت  - 1

.یلک یشم  نییعت  اه و  همانرب  اهتسایس و  بیوصت  - 2

.بزح همانساسا  همانمارم و  داوم  رییغت  حالصا و  - 3

.لک ریبد  شرازگ  هب  تبسن  رظنراهظا  یگدیسر و  - 4

.لاس ود  تدم  يارب  لک  ریبد  باختنا  - 5

.دوش یم  داهنشیپ  لک  ریبد  فرط  زا  هک  بزح  هب  طوبرم  لئاسم  هیلک  هب  تبسن  میمصت  ذخا  - 6
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زین دشاب  هدشن  ینیب  شیپ  روتسد  نیا  رد  هک  یلئاسم  .دوش  یم  داهنشیپ  نیودت و  یلم  هتیمک  فرط  زا  هرگنک  هسلج  روتسد  هدام 4 - 
رارق روتسد  رد  هرگنک  ءاضعا  مهد  کی  لقادح  یبتک  داهنشیپ  اب 

.تفرگ دهاوخ 

: هرگنک هسیئر  تأیه 

تکرش نیب  زا  هلصافالب  هسلج  نیمه  رد  .دوش  یم  لیکشت  هدننک  تکرش  وضع  نیرت  نسم  تسایر  هب  هرگنک  هسلج  نیلوا  هدام 5 - 
بیان ود  سیئر ، کی  زا  بکرم  يا  هسیئر  تأیه  هرگنک  رد  ناگدننک 

.دش دنهاوخ  باختنا  یشنم  ود  سیئر و 

ذاختا رـضاح  ءاضعا  ءارآ  تیرثکا  هب  تامیمـصت  تشاد و  دهاوخ  تیمـسر  ءاضعا  لقادـح 32  روضح  اب  هرگنک  تاسلج  هدام 6 - 
.دوب دهاوخ  ریذپ  ناکما  ءاضعا  هیلک  ءارآ  اب 32  هک  همانساسا  همانمارم و  داوم  رد  رییغت  ءانثتسا  هب  دوش  یم 

: هداعلا قوف  هرگنک 

هرگنک ءاضعا  هدام 3  هرـصبت  تیاعر  اب  لـک  ریبد  دـنادب  مزـال  ار  هداـعلا  قوف  هرگنک  لیکـشت  یلم  هتیمک  هک  یتروص  رد  هدام 7 - 
.دنک یم  توعد  هداعلا  قوف  هسلج  لیکشت  يارب  ار  بزح 

: یلم هتیمک 

: زا دوش  یم  لیکشت  یلم  هتیمک  هدام 8 - 

.ریزو تسخن  - 1

.وا ياه  ماقم  مئاق  لک و  ریبد  - 2

.يزکرم ياروش  بختنم  ناگدنیامن  سیئر و  - 3

.یلم ياروش  انس و  نیسلجم  یناملراپ  هورگ  ياسؤر  - 4

.درک دهاوخ  توعد  ءارزو  زا  یلم  هتیمک  تاسلج  رد  تکرش  يارب  ریزو  تسخن  موزل  تروص  رد  هرصبت - 

هسلج رد  نیرضاح  ءارآ  تیرثکا  اب  تامیمصت  تفای و  دهاوخ  تیمسر  ءاضعا  هدع  موس  ود  روضح  اب  یلم  هتیمک  تاسلج  هدام 9 - 
.دوش یم  ذاختا 

، درک دـهاوخ  باـختنا  لاـس  کـی  تدـم  يارب  یـشنم  ود  سیئر و  بیاـن  ود  سیئر و  کـی  دوخ  هسلج  نیلوا  رد  هتیمک  هدام 10 - 
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.تسا عنامالب  نانآ  باختنا  دیدجت 

.دوش یم  لیکشت  هتیمک  سیئر  توعد  رب  انب  راب  کی  هام  ود  ره  یلم  هتیمک  تاسلج  هدام 11 - 

.دوش یم  لیکشت  لک  ریبد  ای  هتیمک  سیئر  ياضاقت  هب  یلم  هتیمک  هداعلا  قوف  تاسلج  هدام 12 - 

: تسا ریز  حرش  هب  یلم  هتیمک  تارایتخا  فیاظو و  هدام 13 - 

.هرگنک هسلج  روتسد  داهنشیپ  نیودت و  - 1

.لکریبد شرازگ  هب  تبسن  رظنراهظا  یگدیسر و  - 2

هرصبت دافم  تیاعر  اب  هرگنک  رد  تکرش  يارب  اهاروش  ناگدنیامن  دادعت  هب  تبسن  میمصت  ذخا  - 3
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هدام 2.

.اه همان  نییآ  بیوصت  - 4

.هرگنک تابوصم  ساسا  رب  بزح  یسایس  یمومع و  یشم  نییعت  - 5

: يزکرم ياروش 

یم دوجو  هب  هورگ  ره  زا  هدنیامن  دـنچ  ای  کی  ساسا  رب  اههورگ  يزکرم  نوناک  ناگدـنیامن  عامتجا  زا  يزکرم  ياروش  هدام 14 - 
.دیآ

تردابم اروش  هسیئر  تأیه  باختنا  هب  سپس  دوش و  یم  هرادا  ینـس  سیئر  هلیـسو  زاغآ  رد  يزکرم  ياروش  هسلج  نیلوا  هدام 15 - 
.ددرگ یم 

تـسایر هب  لاـس  کـی  تدـم  يارب  ءارآ  تیرثکا  اـب  بزح  ياـضعا  رگید  اـی  دوخ  ناـیم  زا  ار  رفن  کـی  يزکرم  ياروش  هدام 16 - 
زا هک  دوب  دـهاوخ  یـشنم  ود  سیئر و  بیان  کی  ياراد  يزکرم  ياروش  .تسا  عنامالب  وا  باختنا  دـیدجت  درک و  دـهاوخ  باـختنا 

يارب ءارآ  تیرثکا  هب  اروش  ءاضعا  نایم 

.تسا عنامالب  نانآ  باختنا  دیدجت  دش و  دنهاوخ  باختنا  لاس  کی  تدم 

.داد دهاوخ  هسلج  لیکشت  راب  کی  هام  ود  ره  يزکرم  ياروش  هدام 17 - 

: يزکرم ياروش  فیاظو 

: تسا ریز  حرش  هب  يزکرم  ياروش  تارایتخا  فیاظو و  هدام 18 - 

.یگنهآ مه  داجیا  روظنم  هب  اهاروش  ياه  همانرب  هب  تبسن  رظنراهظا  یسررب و  - 1

.اهاروش یلخاد  ياه  همان  نیئآ  هب  تبسن  میمصت  ذاختا  یسررب و  - 2

.دوش یم  عاجرا  يزکرم  ياروش  هب  یلم  هتیمک  ای  لکریبد  فرط  زا  هک  يروما  هرابرد  میمصت  ذخا  ای  رظنراهظا  - 3

.یلم هتیمک  رد  تکرش  يارب  هورگ  ره  هدنیامن  باختنا  - 4

.اه هورگ  لئاسم  هب  یگدیسر  یسررب و  - 5

.بزح یمومع  یشم  اه و  تسایس  هنیمز  رد  یلم  هتیمک  هب  اهداهنشیپ  هئارا  - 6

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 363 

http://www.ghaemiyeh.com


: لک ریبد 

مها .دــشاب  یم  مزـال  تاراـیتخا  هـیلک  ياراد  بزح  روـما  هرادا  يارب  تـسا و  بزح  یئارجا  ماـقم  نیرتــالاب  لــک  ریبد  هدام 19 - 
: تسا ریز  حرش  هب  لکریبد  فیاظو  تارایتخا و 

.یبزح ياهدحاو  فیاظو  تارایتخا و  دودح  نییعت  - 1

.لکریبد ماقم  مئاق  هس  ات  کی  باصتنا  نییعت و  - 2

.بزح نالوئسم  ناریبد و  لزع  بصن و  - 3

.نانآ زا  کی  ره  هب  لکریبد  تارایتخا  زا  یتمسق  ضیوفت  بزح و  نالوئسم  ناریبد و  فیاظو  تارایتخا و  دودح  نییعت  - 4

.اه تخادرپ  روتسد  رودص  هنیزه و  دمآرد و  رب  تراظن  تارابتعا و  صیصخت  - 5
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.یلم هتیمک  هرگنک و  هب  بزح  روما  شرازگ  - 6

باختنا قح  اب  نینچمه  تاعفد و  هب  ریغ  لیکوت  قح  اب  اهدادرارق  داقعنا  دانـسا و  ياضما  عجارم و  هیلک  رد  بزح  ینوناق  هدنیامن  - 7
.یلام یقوقح و  روما  رد  یقوقح  ای  یقیقح  صخش  ره  هب  رایتخا  ضیوفت  هدنیامن و 

باختنا هرگنک و  لیکـشت  ات  ار  وا  فیاظو  یلم  هتیمک  يأر  هب  لکریبد  ناماقم  مئاق  زا  یکی  لـکریبد ، تبیغ  اـی  ءافعتـسا  تروص  رد 
.دوش یم  راد  هدهع  دیدج  لکریبد 

: ناریبد تأیه 

.بزح ناریبد  لکریبد و  ناماقم  مئاق  لکریبد و  زا  دوش  یم  لیکشت  بزح  ناریبد  تأیه  هدام 20 - 

.درک دهاوخ  باختنا  تأیه  یشنم  ناونع  هب  ار  ناریبد  زا  یکی  دوخ  هسلج  نیلوا  رد  ناریبد  تأیه  هدام 21 - 

.دوب دهاوخ  لکریبد  ناماقم  مئاق  زا  یکی  اب  وا  تقوم  تبیغ  رد  لکریبد و  اب  ناریبد  تأیه  تسایر  هدام 22 - 

: تسا ریز  حرش  هب  ناریبد  تأیه  تارایتخا  فیاظو و  هدام 23 - 

.یلم هتیمک  تامیمصت  هرگنک و  تابوصم  يارجا  - 1

.اه همانرب  اه و  فده  هب  لین  يارب  بولطم  ياهشور  نتسب  راک  هب  بزح و  ییارجا  ياه  تسایس  نییعت  - 2

.يرادا ییارجا و  ياه  همان  نیئآ  میظنت  هیهت و  - 3

.بزح ياهدحاو  نیب  یگنهآ  مه  داجیا  - 4

.بزح يرادا  ییارجا و  روما  هرابرد  مزال  تامیمصت  ذاختا  - 5

رد یبزح  بتارم  هلسلس  تیاعر  اب  طوبرم  دحاو  رد  ناریبد  زا  کی  ره  هلیـسو  اهنآ  يارجا  رب  تراظن  مزال و  ياهروتـسد  رودص  - 6
.اتسور شخب ، رهش ، ناتسرهش ، ناتسا ، حطس 

: بزح ناریبد 

.دنوش یم  نییعت  لکریبد  فرط  زا  جایتحا  دروم  دادعت  هب  یناریبد  بزح  يداتس  ییارجا و  روما  هرادا  يارب  هدام 24 - 

: اتسور شخب و  رهش ، ناتسرهش ، ناتسا ، تالیکشت 

ریبد  » ماـن هب  یناریبد  اتـسور ، شخب و  رهـش ، ناتـسرهش ، ناتـسا ، رد  بزح  يداتـس  ییارجا و  روما  يارب  بزح  لـک  ریبد  هدام 25 - 
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.تشاد دنهاوخ  هدهع  رب  اتسور  ای  شخب و  ای  رهش  ای  ناتسرهش  ای  ناتسا  رد  ار  ناریبد  تأیه  تسایر  هک  دنک  یم  نییعت  تالیکشت »

.دنراد ار  لحم  نآ  تالیکشت  ریبد  نواعم  ماقم  اتسور  شخب و  رهش -  ناتسرهش -  ناتسا -  رد  ناریبد  تأیه  ياضعا  هرصبت - 

لحم رد  اتسور  شخب و  رهش -  ناتسرهش -  ناتسا -  ناریبد  تأیه  تارایتخا  فیاظو و  هدام 26 - 
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: زا تسترابع  طوبرم 

.یبزح عجارم  تاروتسد  تابوصم و  يارجا  - 1

.یبزح فیاظو  روما و  هرابرد  میمصت  ذاختا  - 2

.یبزح ياهدحاو  نیب  یگنهآ  مه  داجیا  - 3

.بزح یشم  تسایس و  هب  هجوت  اب  مزال  ییارجا  ریبادت  ذاختا  - 4

.ناریبد تأیه  یشنم  سیئر و  بیان  باختنا  - 5

.بزح رتالاب  عجارم  هب  اهداهنشیپ  اهشرازگ و  لاسرا  - 6

: یبزح ياههورگ 

.ددرگ یم  لیکشت  رهش  ای  اتسور  رد  بزح  ياضعا  عمجت  زا  هک  تسا  هورگ  بزح  یتالیکشت  دحاو  هدام 27 - 

.درک دهاوخ  نییعت  بزح  ناریبد  تأیه  ار  هورگ  ره  دادعت  رثکادح  لقادح و  هرصبت :

: اتسور هورگ  نوناک 

یفرعم باختنا و  اتـسور  رد  هورگ  نآ  نوناک  رد  تکرـش  يارب  ار  دوخ  هدـنیامن  اتـسور  رد  یبزح  ياههورگ  زا  کی  ره  هدام 28 - 
.دنک یم 

: اتسور ياروش 

یم یفرعم  اتسور  ياروش  رد  تکرـش  يارب  نوناک  نآ  ءاضعا  باختنا  هب  هدنیامن  دنچ  ای  کی  اتـسور  هورگ  نوناک  ره  زا  هدام 29 - 
.دوش

: شخب هورگ  نوناک 

رد هورگ  ياه  نوناک  ناگدـنیامن  اتـسور و  هورگ  ياه  نوناک  ناگدـنیامن  عاـمتجا  زا  تسا  بکرم  شخب  هورگ  نوناـک  هدام 30 - 
.شخب زکرم 

: شخب ياروش 

.دنک یم  یفرعم  باختنا و  شخب  ياروش  رد  تکرش  يارب  هدنیامن  دنچ  ای  کی  شخب  هورگ  نوناک  ره  هدام 31 - 
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: رهش ياروش 

.رهش نامه  رد  اههورگ  ياهنوناک  ناگدنیامن  عامتجا  زا  تسا  بکرم  رهش  ياروش  هدام 32 - 

: ناتسرهش هورگ  نوناک 

شخب و هورگ  ياه  نوناک  ناگدنیامن  عامتجا  زا  تسا  بکرم  ناتسرهش  هورگ  نوناک  هدام 33 - 
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.ناتسرهش زکرم  رد  هورگ  ياه  نوناک  ناگدنیامن  رهش و  هورگ  ياه  نوناک  ناگدنیامن 

: ناتسرهش ياروش 

.دوش یم  لیکشت  ناتسرهش  نآ  ياروش  ناتسرهش ، ره  ياههورگ  نوناک  ناگدنیامن  عامتجا  زا  هدام 34 - 

: ناتسا هورگ  نوناک 

.ناتسا زکرم  رد  اه  ناتسرهش  هورگ  ياه  نوناک  ناگدنیامن  عامتجا  زا  تسا  بکرم  ناتسا  هورگ  نوناک  هدام 35 - 

: ناتسا ياروش 

.دوش یم  لیکشت  ناتسا  نآ  ياروش  ناتسا  ره  ياههورگ  نوناک  ناگدنیامن  عامتجا  زا  هدام 36 - 

: اههورگ يزکرم  نوناک 

مازعا نییعت و  هورگ  نآ  يزکرم  نوناک  رد  تکرـش  يارب  هدنیامن  دنچ  ای  کی  ناتـسا  ياههورگ  ياه  نوناک  زا  کی  ره  هدام 37 - 
هورگ نآ  يزکرم  نوناک  ناگدنیامن  نیا  عامتجا  زا  دراد و  یم 

.دوش یم  لیکشت 

: اتسور هتیمک  شخب ، هتیمک  رهش ، هتیمک  ناتسرهش ، هتیمک  ناتسا ، هتیمک 

، رهش ناتسرهش ، ناتسا ، نآ  ياروش  ناریبد و  تأیه  زا  بکرم  يا  هتیمک  اتسور  شخب و  رهش ، ناتـسرهش ، ناتـسا ، ره  رد  هدام 38 - 
، ناتسرهش هتیمک  ناتسا ، هتیمک  مان  هب  دروم  بسح  رب  هک  اتسور  ای  شخب 

ياهنمجنا هسیئر  تأیه  ددرگ و  یم  لیکشت  دوش  یم  هدیمان  اتسور  هتیمک  ای  شخب  هتیمک  رهش ، هتیمک 

.تشاد دنهاوخ  تیوضع  نآ  رد  دروم  هب  هتسب  ناتسا  ناتسرهش و  رهش ، هد ،

ءارآ اب 32  میمصت  ذاختا  دشاب و  هتیمک  ره  رد  هدننک  تکرش  ناریبد  دادعت  زا  رتمک  دیابن  اه  هتیمک  یباختنا  ياضعا  دادعت  هرـصبت - 
.تسا ربتعم  هسلج  رد  رضاح  ياضعا 

.دوب دهاوخ  لحم  نآ  رد  بزح  تالیکشت  ریبد  اب  روکذم  ياه  هتیمک  زا  کی  ره  تسایر  هدام 39 - 

: زا تسترابع  اتسور  شخب ، رهش ، ناتسرهش ، ناتسا ، ياه  هتیمک  هفیظو  هدام 40 - 

ندروآ مهارف  روظنم  هب  دروم  بسح  رب  اتـسور  شخب ، رهـش ، ناتـسرهش ، ناتـسا ، ناریبد  تأـیه  اروـش و  نیب  یگنهآ  مه  داـجیا  - 1
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.بزح ياه  همانرب  اه و  تیلاعف  هعسوت  تفرشیپ و  تابجوم 

.دوش یم  داهنشیپ  هتیمک  هب  ناریبد  تأیه  ای  اروش  فرط  زا  هک  ییاه  همانرب  حرط و  بیوصت  یسررب و  - 2

، ناتـسا یبزح  روـما  اـه و  تیلاـعف  هراـبرد  لـحم  ياروـش  سیئر  اـی  تالیکـشت  ریبد  شرازگ  هب  تبـسن  رظنراـهظا  یگدیـسر و  - 3
.اتسور ای  شخب  رهش ، ناتسرهش ،

فلتخم ياههورگ  دونش  تفگ و  ءاضعا و  عمجت  لحم  هک  بزح  ياه  هناخ  هرادا  داجیا و  - 4

ص:223
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.تسا یبزح 

: تیوضع طیارش 

: دنشاب ریز  طیارش  دجاو  دیاب  ناریا  یلم  زیخاتسر  بزح  رد  تیوضع  نابلطواد  هدام 41 - 

.ناریا تیعبات  - 1

.مامت لاس  نس 18  - 2

.دنوش بزح  هتسباو  وضع  دنناوت  یم  دشاب  مامت  لاس  ات 18  زا 14  نانآ  نس  هک  یناسک  هرصبت - 

.دشاب یعامتجا  قوقح  زا  تیمورحم  مزلتسم  هک  ییازج  تیموکحم  مدع  - 3

رد بزح  جراخم  دوش و  یمن  تفایرد  هیدورو  تیوضع و  قح  ءاـضعا  زا  تسا  ناریا  مدرم  یماـمت  هب  قلعتم  بزح  نوچ  هدام 42 - 
.دش دهاوخ  روظنم  روشک  هجدوب 

فالخ و عوقو  دراوم  رد  مکح  رودص  یگدیسر و  بیترت  یهیبنت و  تاجرد  هدننک  نییعت  هک  بزح  یطابضنا  همان  نیئآ  هدام 43 - 
ناریبد تأـیه  ار  بزح  لاـعف  ءاـضعا  قیوشت  ریدـقت و  هوحن  یگنوگچ و  هب  طوبرم  هماـن  نیئآ  نینچمه  تسا و  یبزح  یطابـضنا  یب 

هتیمک بیوصت  زا  سپ  دنک و  یم  هیهت 

.دراذگ یم  ارجا  عقوم  هب  یلم 

.تسا نارهت  رد  بزح  یلصا  زکرم  هدام 44 - 

مزال هدیسر و  ناریا  یلم  زیخاتسر  بزح  ناسـسؤم  ناگدنیامن  عمجم  بیوصت  هب  خیرات ...  رد  هدام  رد 45  همانساسا  نیا  هدام 45 - 
(1) .تسارجالا

هب زیخاتـسر  بزح  همانـساسا  هماـنمارم و  سیوـن  شیپ  نوـماریپ  دـش  یم  اـعدا  هک  یتاداهنـشیپ  اـهرظنراهظا و  تاـیئزج  زا  دـنچ  ره 
زا يدـیاقع  زاربا  هراب  نیا  رد  راگزور  نآ  تایرـشن  رد  هک  میناد  یم  اما ، میرادـن ؛ یعالطا  دوب ، هدـش  لاسرا  بزح  تقوم  هناخریبد 

.تسا هدش  پاچ  فلتخم  دارفا 

شیپ رب  يدج  داریا  یسک  هک  میوش  یم  هجوتم  اهرظنراهظا  نیا  زا  يدراوم  یسررب  هعلاطم و  اب 

.تشادن یتأرج  نینچ  مه  یسک  ًالامتحا ، دوب و  هدرکن  دراو  بزح  همانساسا  همانمارم و  سیون 

ناگدننک نیودت  ادیوه و  نارادفرط  زا  اتدمع  هک  ناگدننک  رظنراهظا  نیدقتنم و  زا  يا  هتسد  هتبلا ،
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ادیوه یصخش  یسایس و  يابقر  زا  هک  رگید ، یهورگ  دندیزرون و  غیرد  نآ ، زا  دیجمت  رد  دندوب  همانـساسا  همانمارم و  سیون  شیپ 
زیخاتسر بزح  همانساسا  همانمارم و  سیون  شیپ  نتم  رب  دننازیگناینرب  ار  هاش  صخـش  مشخ  هک  ییاج  ات  فراعتم و  دح  رد  دنا  هدوب 

.دنتخاس دراو  یتاداریا 

، ًالثم .دنزاس  حرطم  قوف  سیون  شیپ  زا  یساسا  یتاداقتنا  دنتفاین  ناکما  زگره  ریخا  هورگ  اما ،

نافلاخم زا  هک  ناریا  لئاسم  یسررب  هورگ  سیئر  نارهت و  هاگشناد  سیئر  يدنواهن ، گنشوه 

ص:224

خیرات تاعلاطم  هسسؤم  هناخباتک  یسراف  تاشرازگ  كرادم و  شخب  رد  زیخاتـسر  بزح  همانـساسا  سیون  شیپ  زا  يا  هخـسن  - . 1
صص 27 نیدرورف 1354 ،  26 هرامش 60 ، لاس 35 ، اهیندناوخ ، هب : دیرگنب  زین  تسا و  طوبضم  تبث 2973  هرامش  هب  ناریا  رصاعم 

.30 - 
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یعیدو مظاک  و  تسین » کیدتم  همانمارم  نیا   » دـیوگب تسناوت  طقف  همانـساسا  همانمارم و  سیون  شیپ  دـقن  رد  دوب ، ادـیوه  یـسایس 
(1)« تساسران همانمارم  ءاشنا   » تشاد راهظا  دش ، بزح  دشرا  ناریدم  زا  هک  مه 

یمامت ات  دوش  فذح  ناریا » یلم  زیخاتسر   » زا بزح  هژاو  درک  یم  هیصوت  یناخردان  دیشر  پیترس  نارهت ، رهش  نمجنا  تقو  سیئر 
(2)« .دنریگ رارق  ناریا  زیخاتسر  مچرپ  ریز  دنناوتب  دنتسه  یناریا  هک  یبهذم  ياه  تیلقا  یتح  دنریگ و  رارق  نآ  رتچ  ریز  ناریا  مدرم  »

بزح هژاو  هکنیا  زا  نارهت ، رهش  نمجنا  سیئر  ریظن  درک ، یم  یفرعم  یسایس  مولع  داتسا  ار  دوخ  هک  یلماع  هّللا  تمشح  رتکد 

داهنشیپ تسناد و  یمن  هدننک » عناق   » ار نآ  دوب و  یضاران  تسا  هتفرگ  رارق  زیخاتسر  دنوشیپ  رد 

ار هچنآ  مه  نومزآ  رهچونم   (3)« .دنیامن ذاختا  لیبق  نیا  زا  يا  هملک  تالیکـشت و  ای  نامزاس   » ریظن يا  هژاو  بزح  ياج  هب  درک  یم 
، نومزآ هدیقع  هب  .تسناد  یمن  بزح » کی  دـلوت  هجو  چـیه  هب   » دومن خر  هاش  هیلاع » هدارا   » هب لاس 1353  ياهزور  نیسپاو  رد  هک 

چیه دوجو  هب  ًالصا  هک  دوب  رادروخرب  یکیژولوئدیا  یگتسبمه  زا  و  درب » یم  دوس  یـصاخ  يرکف  تفاب  نانچ  نآ  زا   » یناریا هعماج 
نتخاـس رولبتم  يارب  .تسا  تالیکـشت  یـصاخ  عون  دوش  یم  دـلوتم  دراد  اـم  هعماـج  رد  هک  يزیچ  ، » نیارباـنب .دوـبن  جاـتحم  یبزح 

همانـساسا هماـنمارم و  داـفم  زا  يدراوم  هب  سپـس  نومزآ  گـنهامه .» هتـسبمه و  مه  تسا و  رکب  مه  هک  ناریا  قلخ  یفـسلف  تفرعم 
شودخم ار  نآ  یخیرات  تلاسر  زیخاتـسر ، يارب  بزح  هژاو  باختنا  هک  دـسر  یم  يدـنب  عمج  نیا  هب  تیاهن  رد  دـنک و  یم  هراشا 

لامک و  ینیـسحریما ، ریگناهج  یلم ؛ داشرا  نامزاس  سیئر  رف ، نویاـمه  هّللا  تزع  يرادـهب ؛ ریزو  ناـیوپ ، زیورپ  رتکد   (4) .دنک یم 
ینابز اب  کی  ره  مه  یلم  داشرا  نامزاس  ياضعا  زا  يوسوم  نیدلا 

(5) .دندوتس ار  نآ  يارب  هدش  نیودت  همانساسا  همانمارم و  زیخاتسر و  بزح  هژیو ،

یخرب تسناد و  ریاغم  یـسیون » همانمارم  موسرم  هژیو و  هویـش  اـب   » ار زیخاتـسر  بزح  هماـنمارم  شراـگن  هویـش  نیئآ ، کـین  ریـشدرا 
یط نامک  نیگنر  هیرشن  لوئسم  ریدم  داژن ، يدنمیم  نیسح   (6) .تفرگ همانساسا  همانمارم و  نتم  رب  زین  يرگید  تیمها  مک  تاداریا 

یهاشنهاش و ماظن  یخیرات  ياهتلاسر  هاش و  صخش  زا  دیجمت  رسارس  هک  روکذم  هیرشن  رد  طوسبم  يا  هلاقم 

ص:225

.473 صص 472 - موس ، دلج  نیشیپ ، یلعدمحم ؛ يرفس ، زا : لقن  هب  - . 1
ص 5. نیدرورف 1354 ، هبنشکی 24  ش 2191 ، لاس 8 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 2

.8 صص 7 -  نیدرورف 1354 ،  30 ش 61 ، لاس 35 ، اهیندناوخ ، - . 3
9 و ص 35. صص 8 -  نامه ، - . 4

.37 صص 35 -  نامه ، - . 5
ص 37 و ص 41. نامه ، - . 6
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هب درک  داهنـشیپ  دادـن و  صیخـشت  بسانم  دـیدج  تالیکـشت  يارب  ار  ناریا » یلم  زیخاتـسر  بزح   » ترابع دوب  نآ  نوماریپ  لـئاسم 
تحت هک  یبلطم  رد  هدومزآ  نیسح  هتسشنزاب  دبهپس   (1) .دوش هتفرگ  هرهب  ناریا » تلم  تدحو  نوناک   » رت هدنبیز  ناونع  زا  نآ  ياج 

درپس پاچ  هب  نامک  نیگنر  یگتفه  هیرـشن  رد  دوش » نیودـت  دـیاب  هنوگچ  همانمارم  ادـیوه ، ساـبع  ریما  باـنج  هجوت  لـباق   » ناونع
: درک يدنب  تروص  ریز  حرش  هب  زیخاتسر  بزح  همانساسا  همانمارم و  زا  ار  دوخ  تاداقتنا 

ًالـصا تسا  هدش  هدناجنگ  نایب و  ناریا ، یللملا  نیب  تابـسانم  یجراخ و  تسایـس  یعامتجا 3 - تسایس  يداصتقا 2 - تسایـس  - 1
دشاب لصا  هس  يواح  ارصحنم  یتسیاب  همانمارم  مدقتعم  درادن و  دروم 

: زا تسا  ترابع  هک 

«. تلم هاش و   » بالقنا پ -  یساسا --  نوناق  ب -  ناریا --  یهاشنهاش  ماظن  فلا - 

ینایب اب  دسر  یم  رظن  هب  هک  تسا  یتارابع  نمضتم  تسا  هدش  نایب  روکذم  لصا  هس  هب  عجار  هرـشتنم  سیون  شیپ  رد  هچنآ  مدقتعم 
تـسویپ حرـش  هب  میظنت و  سیون  شیپ  کی  هنومن  روط  هب  نم  هک  تخادرپ  بلطم  حرـش  هب  ناوت  یم  رتاـسر  رت و  هاـتوک  رت ، عماـج 

.مراد یم  میدقت 

حیـصف غیلب و  تاـنایب  نم  شخب  ماـهلا  تسویپ  یمیدـقت  سیوـن  شیپ  میظنت  رد  هک  نیا  لوا  دـناد  یم  يرورـض  ار  هتکن  ود  راکذـت 
تاجردنم هام 1353 و  دنفسا  زور 11  رد  رهمایرآ  هاشنهاش 

تاهج هب  هکنیا  مود  .تسا  هدوب  ناریا  دنمشیدنا  دنمدرخ و  ربهر  ملق  هب  دیفس » بالقنا   » باتک

دروم رد  .دوش  بزح  نیزگیاج  نوناک  ناونع  تسا  رت  بسانم  نم  رظن  هب  نوگانوگ  لیالد  هدیدع و 

یصاخشا هبناج  همه  تیحالص  هب  هجوت  تسا  ناوارف  تیمها  زئاح  هچ  نآ  نم  هدیقع  هب  همانساسا 

(2) .دنوش یم  باختنا  هدشن  ینیب  شیپ  ناکرا  رد  تیوضع  يارب  هک  تسا 

مهف همه  هداس و  ینابز  اب  دیاب  زیخاتسر ، بزح  همانساسا  همانمارم و  هک  داد  یم  رادشه  اهاتسور  روما  نواعت و  تقو  ریزو  ینایقدص 
یمظعا شخب  هک  زین  روشک  نایئاتسور  ات  دوش  نیودت 

سیئر هاگشناد و  داتـسا  لابقا   (3) .دنوشن هجاوم  یلکـشم  اب  نآ  ياوتحم  میهافم و  كرد  رد  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  یناریا  هعماج  زا 
(4) و درکن راذگورف  يا  هتکن  زیخاتسر  بزح  همانساسا  همانمارم و  زا  دیجمت  رد  باهم )  ) قرب بآ و  تامدخ  تکرـش  هریدم  تئیه 
اه و همانمارم  نیرت  لماک  نیرت و  عماج  : » هک تشادـن  يدـیدرت  اتـسور  رهـش و  فرـصم  نواعت و  ناـمزاس  ریدـم  یلقاـع ، رقاـب  رتکد 

رب رد  اب  هک  تسا  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  همانساسا  همانمارم و  نیمه  ایند  بازحا  ياه  همانساسا 

ص:226
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لوا ، 32 ش 31 -  لاس 8 ، نامک ، نیگنر  ناریا ؛ یلم  زیخاتسر  بزح  ياج  هب  ناریا  تلم  تدحو  نوناک  نیسح ؛ داژن ، يدنمیم  - . 1
.6 صص 0 -  تشهبیدرا 1354 ،

ص 6. تشهبیدرا 1354 ، لوا  ، 32 ش 31 - لاس 8 ، نامک ، نیگنر  دوش ؛ نیودت  دیاب  هنوگچ  همانمارم  نیسح ؛ هدومزآ ، - . 2
.24 صص 23 -  تشهبیدرا 1354 ، مود  ش 62 ، لاس 35 ، اهیندناوخ ، - . 3

ص 25. نامه ، - . 4
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يارب ار  ناریا  تلم  رت و  مکحم  ار  ام  یلم  لماک  تدـحو  تلم  هاش و  بالقنا  یـساسا و  نوناق  یهاشنهاش و  ماـظن  لـصا  هس  نتفرگ 
ریبدرس نایسپ ، یلقفجن   (1)« .تسا هدرک  رت  ممـصم  دریگ  یم  ماجنا  رهمایرآ  هاشنهاش  يربهر  اب  هک  دوخ  یلاع  ياهفده  هب  ندیـسر 

هب تسا ) جردـنم  زیخاتـسر  بزح  همانـساسا  همانمارم و  رد  هچنآ  ریظن   ) نیـشیپ بازحا  دوب  دـقتعم  نیون  ناریا  يادـن  همانزور  قباـس 
اما .دنتشادن  یخسار  داقتعا  تلم  هاش و  بالقنا  یساسا و  نوناق  یهاشنهاش ، ماظن  ریذپانرییغت  لصا 

لیکو سودرف ، باهش  هّللا  یلو   (2) .درک دهاوخ  يریگولج  یناسنا  يورین  تقو و  فالتا  زا  قباس  بازحا  فالخرب  زیخاتسر  بزح 
صخـش هب  هک  یهجوت  لباق  تردـق  رطاـخ  هب  ار  بزح  همانـساسا  زیخاتـسر ، بزح  هماـنمارم  زا  تیاـضر  راـهظا  نمـض  يرتسگداد 

میهاربا  (3) .تسناد یم  لاکشا  ياراد  دوب ، هتخاس  ریذپ  بیسآ  ار  بزح  کیتارکومد » هبنج   » وا معز  هب  هداد و  لکریبد 

ابیرقت یتاداریا  هنوگزنط  یبوتکم  یط  هک  دوب  راگزور  نآ  ناگدنسیون  دودعم  زا  يرون ، هجاوخ 

هک یتالکـشم  اـهییاسران و  هعومجم  مغر  هب  هک  تفرگ  هجیتن  تخاـس و  دراو  زیخاتـسر  بزح  هماـنمارم  همانـساسا و  نتم  رب  يدـج 
، نیاربانب تسا ، هتفرگ  تروص  هجوت  ایاضق  نیا  هب  تبسن  رتمک  بزح  همانساسا  همانمارم و  رد  تسا  هجاوم  نآ  اب  تیمکاح  هعماج و 
زا شیپ  قطن  رد  یلم  ياروش  سلجم  ناگدـنیامن  زا  رفداد  رتکد   (4) .دوب نیبشوخ  نادـنچ  لمع  هطیح  رد  نآ  تیقفوم  هب  ناوت  یمن 

دراو زیخاتسر  بزح  همانمارم  راشتنا  زین  اوتحم و  رب  یتاداریا  سلجم  روتسد 

ياروش سلجم  ناگدنیامن  تسا  همانساسا  همانمارم و  بیوصت  نآ  یلصا  هفیظو  هک  بزح  سـسؤم  هرگنک  رد  درک  اضاقت  تسناد و 
ياروش سلجم  هدـنیامن  رگید  یمولع ، اضر  رتکد   (5) .دوش هتفرگ  هرهب  زین  نانآ  یحالـصا  تارظن  زا  ات  دـننک  ادـیپ  روضح  زین  یلم 
هژیو هب  يولهپ و  هلسلس  شقن  زا  هدنهد  رازآ  هدننک و  لسک  اتقیقح  دیجمت  زا  نوحشم  نآ  زاغآ  هک  طوسبم  یتانایب  یط  مه  یلم 

همانـساسا همانمارم و  ناگدـننک  نیودـت  زا  تسا ،» ناریا  تلم  یگناـگی  یگچراـپکی و  یلم و  تدـحو   » داـجیا رد  هاـشاضر  صخش 
هوجو اهیگژیو و  ندرمشرب  اب  درک و  اّرغ  یشیاتس  زیخاتسر  بزح 

ندـمت ياه  هزاورد  هب   » لـین رد  اـت  داد  همانـساسا  هماـنمارم و  ياـنغ  رب  رتشیب  شیازفا  يارب  یتاداهنـشیپ  همانـساسا  هماـنمارم و  زاـیتما 
بزح همانـساسا  هماـنمارم و  دـقن  هب  هکنیا  زا  شیپ  يدوعـسم ، ربـکا  رگید ، يا  هدـنیامن  (6) و  دریگن تروص  يدـهع  ضقن  گرزب »

داقتنا هب  دهد  ناشن  لیامت  زیخاتسر 

ص:227

ص 25. نامه ، - . 1

ص 25. نامه ، - . 2

ص 26. نامه ، - . 3
.361 صص 357 -  نیشیپ ، میهاربا ؛ يرون ، هجاوخ  - . 4

نیدرورف 1354. هبنش 26  هس  هسلج 219 ، هرود 23 ، یلم ، ياروش  سلجم  تارکاذم  تروص  - . 5
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همانساسا همانمارم و  هرابرد  رظنراهظا  يارب  هک  یتلهم  اب  هدرک و  هدافتـساءوس  روشک  کیتارکومد  ياضف  زا  هک  تخادرپ  یناسک  زا 
.دنا هتخاس  دراو  نآ  هب  اوران  یتاداریا  دوب ، هدش  هداد  رارق  نانآ  رایتخا  رد 

نآ لوق  هب  هک  دوب  ادیوه  هاش و  قاذم  دنیاشوخ  کش  یب  زیخاتـسر ، بزح  همانـساسا  همانمارم و  باب  رد  ییاههاگدـید  نینچ  حرط 
ياضف زا  روشک  عابتا  دنتشادن  راظتنا  سلجم  هدنیامن 

هب يدج  يداقتنا  بزح  همانساسا  همانمارم و  زا  هدرب و  اوران  هرهب  هدمآ  دوجو  هب  کیتارکومد 

: دوب هدمآ  نینچ  يدوعسم  ربکا  تاراهظا  زا  ییاهشخب  رد  .دنروآ  لمع 

ناریا مان  يالتعا  روشک و  تلم و  یگرزب  يارب  شیوخ  راختفارپ  تنطلـس  لوط  رد  هک  دوخ  دنمـشیدنا  گرزب و  ربهر  زا  ناریا  تلم 
لیـصحت ناریا  تلم  روشک و  يارب  یماقم  عقوم و  نینچ  ماجنارـس  هدـش و  اه  یگتـشذگدوخ  زا  اه و  يراکادـف  نیرتگرزب  لـمحتم 

مان ناریا و  مان  زورما  هک  دومن 

هک ار  هاشنهاش  نامرف  دـیامن و  یم  هدومن و  تیعبت  هشیمه  تسا  مأوت  مارتحا  یگرزب و  راختفا و  اب  ناهج  رد  ناریا  گرزب  هاـشنهاش 
رارق ارجا  نیسحت و  دروم  دنیرفآ  یم  هزات  يراختفا  زور  ره 

«. تسا حیحص   » .دهد یم 

هدش لیکشت  رهمایرآ  هاشنهاش  داهنشیپ  هب  هک  ناریا  یلم  زیخاتـسر  گرزب  بزح  همانـساسا  همانمارم و  حرط  اهزور  نیا  رد  هک  نانچ 
بناج زا  روشک و  ياج  همه  رد  هقباس  یب  عیسو و  دح  رد 

روش و اب  ار  همانـساسا  هماـنمارم و  حرط  کـیتارکومد ، قیرط  هب  مدرم  فلتخم  تاـقبط  هدـیدرگ و  عقاو  لابقتـسا  دروم  تاـقبط  همه 
یلم و گرزب  زیخاتـسر  نیا  یـساسا  لوصا  يژولوئدـیا و  هب  عجار  دـنا و  هداد  رارق  هرکاذـم  دـقن و  هعلاطم و  ثحب و  دروم  ناـجیه 

ناریا تلم  مومع  لوبق  دروم  هک  ینهیم 

يروط هب  دنزادرپ ، یم  هرکاذم  روش و  هب  دننک  يزیر  هیاپ  تسا  ناریا  تلم  یمامت  هدنریگ  رب  رد  هک  ار  یبزح  هنوگچ  هکنیا  تسا و 
حالصا يارب  يداهنشیپ  ره  سک  ره  تسا و  مدرم  رظنراهظا  زا  ولمم  ناریا  یلم  نویزیولت  ویدار و  رابخا  اه و  همانزور  تاحفـص  هک 

هب همانساسا  همانمارم و  لیمکت  و 

.دنام یمن  ناهنپ  هدیشوپ و  ضرغ  یب  نیب و  عقاو  بلط و  حالـصا  مدرم  بئاص  رظن  زا  یبلطم  چیه  دنک و  یم  ناونع  هدیـسر  شرظن 
« تسا حیحص  »

رتـشیب هچ  ره  تفرـشیپ  هب  داـقتعا  یـضرغ و  یب  یـشیدناریخ و  روشک و  تحلـصم  هچیرد  زا  ار  زیچ  همه  هک  یهورگ  ناـیم  نیا  رد 
صقاون عفر  يارب  لوقعم  هجوم و  تاداهنشیپ  دننیب  یم  روشک 
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زین یهورگ  هنافسأتم  اما  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  دیاب  املـسم  هک  دنهد  یم  هئارا  نآ  حیقنت  لیمکت و  همانـساسا و  همانمارم و  یلامتحا 
يدازآ و لـصا  هب  داـقتعا  رثا  رد  هک  ینوـبیرت  زا  دـنا و  هدادـن  هئارا  يزیچ  لدتـسم  ریغ  هجو و  یب  ياـه  يریگ  هدرخ  تاداریا و  زج 
رد هتشذگ  رد  هک  ار  یناسک  هدرب و  هدافتـسا  روشک  نارازگتمدخ  هب  ضرعت  هلمح و  يارب  انایحا  دراد  دوجو  روشک  رد  یـسارکومد 

تیاهن

.دنهد یم  رارق  هلمح  دروم  دنا  هدرک  تمدخ  تلم  هاش و  بالقنا  ناریا و  تلم  رهمایرآ و  هاشنهاش  هب  تبسن  تیمیمص  يرادافو و 

بزح لیکشت  یلم و  زیخاتسر  گرزب  تضهن  يارب  رهمایرآ  هاشنهاش  نامرف  داهنشیپ و  املسم 
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يارب دـیمان  ییاـهنت  هـب  بزح  کـی  ار  نآ  ناوـت  یمن  تـسا و  ناریا  تـلم  یماـمت  هدـنریگربرد  گرزب و  عیــسو و  یبزح  هـک  هزاـت 
یگتـسبمه و نیا  رد  دـیابن  هـجو  چـیه  هـب  تـسا و  ماـمت  ماـت و  یگچراـپکی  داـجیا  مدرم و  ناـیم  رد  رت  قـیمع  رتـشیب و  یگتـسبمه 

نایب اب  ًالامتحا  دروآ و  دراو  یللخ  یگچراپکی 

.دومن داجیا  قافن  فالتخا و  مدرم  نایم  رد  یلوصاریغ  بلاطم  یضعب  ندیشک  شیپ  اهفرح و  یضعب 

گرزب تضهن  نیا  يژولوئدـیا  یـساسا و  لوصا  هب  طوبرم  هک  هچنآ  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح  همانـساسا  هماـنمارم و  هراـبرد  ]...[ 
مدرم هماع  لوبق  دروم  هتفای و  ساکعنا  یبوخ  هب  همانمارم  رد  تسا 

حرط هچنآ  دراد  هک  یعیسو  داعبا  اب  یسایس  گرزب  بزح  نیا  تالیکشت  همانساسا  دروم  رد  اما  .دنامب  یقاب  ریغتیال  دیاب  دشاب و  یم 
همانساسا هتبلا  دنک و  نیمأت  یعامتجا  روما  یـسایس و  یبزح و  ياهراک  رد  ار  تاقبط  همه  تکراشم  دناوت  یم  رـضاح  لاح  رد  هدش 

ناکما هبرجت  ترورـض و  بسح  رب  عقوم و  ره  رد  زین  هدنیآ  رد  دومن و  لیمکت  مدرم  تایرظن  تاداهنـشیپ و  هب  هجوت  اب  ناوت  یم  ار 
(1) .تشاد دهاوخ  دوجو  همانساسا  داوم  رد  رظندیدجت 

زا ار  اپ  هدومن و  هدافتـسا  ءوس  دوب ، هدـش  هداد  اهنآ  هب  هک  یتصرف  ره  زا  ناگدـننک  رظنراهظا  داد  یمن  تیاضر  زگره  هاـش  عقاو ، رد 
هبنشود زور  ياهتشاددای  رد  ملع  هّللادسا   (2) .دنزادرپب زیخاتسر  بزح  همانساسا  همانمارم و  یناینب  دقن  هب  دنراذگ و  رتارف  دوخ  میلگ 

هراشا همانساسا  همانمارم و  نیدقتنم  زا  یکی  رظنراهظا  هب  تبسن  هاش  ياهندیشک  ناشن  طخ و  زا  يدروم  هب  دوخ  نیدرورف 1354   25
: دنک یم 

رب یمک  دـیکأت  نینچ  دـیدج  بزح  همانـساسا  ارچ  دـسرپ  یم  هک  هدرک  پاچ  شناگدـنناوخ  زا  یکی  زا  يا  همان  تاعالطا  هماـنزور 
هب دمآ و  شوج  هب  شنوخ  هاش  دراذگ ؟ یم  تلود  لمع  هوحن  باصتنا و 

.دنک یم  پاچ  ار  یتایدنرچ  نینچ  هک  تسا  قمحا  میوگب  همانزور  ریبدرس  هب  هک  داد  روتسد  نم 

نم و .تسا  تنطلس  هژیو  تازایتما  زا  ءارزو  يرانکرب  باصتنا و  هک  دینامهفب  وا  هب  بوخ  تفگ 

شا همانزور  هک  دییوگب  وا  هب  .دنام  میهاوخ  یقاب  هیرجم  هوق  يارو  هقئاف  تردق  ناونع  هب  منانیشناج 

هب یساسا  نوناق  ياه  تیعقاو  هنوگ  نیا  حیرشت  اب  هکلب  شناگدنناوخ ، لهج  هب  ندز  نماد  اب  هن 

(3) .درک دهاوخ  يرتشیب  تمدخ  شناگدنناوخ 

زیخاتسر بزح  همانساسا  همانمارم و  بیوصت  سسؤم و  هرگنک 

یم دای  زین  لوا  هرگنک  ناونع  تحت  نآ  زا  هاگ  هک   ) زیخاتـسر بزح  سـسؤم  هرگنک  دوب  هدـش  هداد  هدـعو  لـبق  اـهزور  زا  هکناـنچ 
دش و رازگرب  تشهبیدرا 1354  مهدزای  مهد و  ياهزور  یط  دوش )
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.دـمآ لمع  هب  ینادردـق  ریدـقت و  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  رد  وا  مادـقا  هاـش و  زا  هژیو  یمـسارم  یط  مه  تشهبیدرا  مهدزاود  زور 
لاح رد  لاس 1353  ینایاپ  ياهزور  زا  هرگنک  يرازگرب  تامدقم 

نآ ات  داد  ناماس  رس و  یلصفم  ابیرقت  يزیر  همانرب  هرگنک » هدننک  رازگرب  ياروش   » ناونع تحت  هرفن  ییاروش 53  دوب و  ندش  هدامآ 
.دوش رادروخرب  یصاخ  هوکش  زا  هرگنک  دوب  تیمکاح  هاوخلد  هکنانچ 

یخرب  (1) .دندش توعد  سسؤم  هرگنک  رد  تکرش  يارب  روشک  رسارس  زا  رفن  دودح 3200 

کی روشک ، سوفن  نویلیم  کی  ره  يازا  هب  دوب  رارق  میریگب  رظن  رد  هاگره   (2) .دنا هدرک  رکذ  نت  ات 4500  ار  نیوعدم  دادعت  عبانم 
روتانس و نت   10 نینچمه ، .دش  یم  رتشیب  رفن  زا 3200  دیابن  ناگدننک  تکرـش  دادعت  دبای ، روضح  هرگنک  رد  هدنیامن  ناونع  هب  نت 

رفن دودح 40  زین 

اـضردمحم رـالات  هرگنک ، لـحم  یلبق  ياـهیزیر  هماـنرب  قبط  .دـندوب  هرگنک  نیوعدـم  رگید  زا  یلم  ياروـش  سلجم  ناگدـنیامن  زا 
دوب يراج  هاوفا  رد  مه  یتاعیاش  دش ، یم  مهارف  سـسؤم  هرگنک  يرازگرب  تامدقم  هک  یلاح  نامه  رد   (3) .دوب هدش  نییعت  يولهپ 

دور یم  لامتحا  هکنیا  رب  ینبم 

يریزو تسخن  ماقم  راد  هدـهع  يدـهاز  ریـشدرا  دوش و  راـنکرب  يریزو  تسخن  تمـس  زا  ادـیوه  ساـبع  ریما  هرگنک  ناـیاپ  زا  سپ 
رفعج هب  زیخاتـسر  بزح  یلکریبد  تمـس  هرگنک ، نایاپ  رد  تسا  رارق  هک  دوب  هدـش  هدـنکارپ  نخـس  نیا  مه  یلفاحم  رد   (4) .ددرگ

تالوحت  (5) .دوش هدرپس  یماما  فیرش 

قیدـص یـسیع  رتکد  ینـس  تسایر  اب  زیخاتـسر  بزح  سـسؤم  هرگنک  .دـیناسر  تاـبثا  هب  ار  تاـعیاش  نیا  یگیاـپ  یب  هتبلا  يدـعب ،
اب ار  شنانخس  ملعا  قیدص   (6) .تفای موادت  ماظتنا  هّللارصن  یمیاد  تسایر  اب  هرگنک  تاسلج  نآ  زا  سپ  دش و  زاغآ  ملعا ) قیدص  )
زا سپ  دناوخ و  ناریا » یلاعت  تمظع و  هار  رد   » یساسا یماگ  زیخاتسر ، بزح  سیـسأت  رد  ار  وا  مادقا  درک و  زاغآ  هاش  زا  ینادردق 

تکرش هیلک  یمومع  مایق  اب  هک   » داد داهنشیپ  هرگنک  یمئاد  سیئر  ناونع  هب  ار   (7) ماظتنا هّللارصن  نآ ،
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ترافس هب  لاس 1329  رد  ماظتنا  .دیـسر  هار  ترازو  هب  تایب ، یلق  یـضترم  هنیباک  رد  مه  ياهلاس 1324-1321 ، یط  دوب و  یلیهس 
نتگنشاو رد  ناریا  ترافـس  رب  هوالع  تدم ، نیا  رد  .دنام  یقاب  تمـس  نیا  رد  رویرهش 1331  ات  دش و  بوصنم  نتگنـشاو  رد  ناریا 
هدـیزگرب دـحتم  للم  نامزاس  یمومع  عمجم  تسایر  هب  ماقم  نیمه  رد  هک  دوب  راد  هدـهع  مه  ار  للم  ناـمزاس  رد  ناریا  یگدـنیامن 

نامزاس رد  ناریا  یگدنیامن  نتگنـشاو و  رد  ناریا  ترافـس  رد  ماظتنا  روضح  موادت  هب  یتبغر  نادـنچ  قدـصم  هک  ییاجنآ  زا  .دـش 
نتگنشاو رد  ناریا  ریفس  ناونع  هب  رگید  راب  دادرم 1332 ، ياتدوک 28  زا  سپ  .دیدن  يریگ  هرانک  زج  يا  هراچ  ماظتنا  تشادن ، للم 

، ملع هّللادـسا  رواشم  ریزو  لاس 1341  رد  ماـظتنا  هّللارـصن  .درپس  ینیما  یلع  رتکد  هب  ار  دوخ  ياـج  لاس 1334 ، رد  دـش و  بوصنم 
ماظتنا هّللارصن  ص 418 . كاواـس ، دانـسا  تیاور  هب  ینیما  یلع  یخیراـت ، دانـسا  یـسررب  زکرم  زا : لـقن  هب  .دوب  تقو  ریزو  تسخن 

.درک تمحز  نیا  لوبق  هک  دوب  ادیوه  صخـش  رارـصا  اب  طقف  تشادن و  زیخاتـسر  بزح  هرگنک  تسایر  نتفریذپ  هب  ینادنچ  لیامت 
هرگنک تسایر  هک  تساوخ  ماظتنا  هّللارـصن  زا  ادیوه  دوب  تردق  جوا  رد  زیخاتـسر  یتقو  : » دسیون یم  هراب  نیا  رد  یتوملا  یفطـصم 

نم هب  .متـسه  يدب  یحور  عضو  رد  تفگ  نم  هب  هسنارف  پولک  رد  زور  کی  .تشادن  یتقفاوم  راک  نیا  اب  ماظتنا  .دوش  راد  هدهع  ار 
مه زاب  منکن  لوبق  رگا  متسین و  قفاوم  نآ  اب  هک  منک  لوبق  رگا  .موش  راد  هدهع  ار  زیخاتـسر  بزح  هرگنک  تسایر  دیاب  هک  هدش  رما 

یسک هب  هن  مهاوخ و  یم  راک  هن  هک  نم  .منک  هچ  مناد  یمن  .درک  دهاوخ  رتدایز  هاش  اب  ارم  هلصاف  هک  دش  دهاوخ  تفلاخم  رب  لمح 
نوچ هک  تساوخ  نم  زا  .درک  لوبق  ار  راک  نیا  ادیوه  يراشفاپ  رثا  رد  ماجنارـس  .دـننک  یم  اهارجام  نیا  دراو  ارم  ارچ  مراد ، يراک 

رد زیخاتـسر  بزح  هب  راک  نیا  .درک  هرادا  ار  هسلج  بوخ  یلیخ  .منک  کمک  ناـشیا  هب  مدوب  نیون  ناریا  بزح  هرگنک  سیئر  ًـالبق 
يدح رد  زیخاتسر  بزح  تیمها  هک  تفای  ساکعنا  روط  نیا  یجراخ  لفاحم  رد  اصوصخم  .دیشخب  يدایز  مارتحا  وربآ و  تقو  نآ 

؛ یفطـصم یتوملا ، .دـنک » یم  هرادا  ار  بزح  هرگنک  هدیـسر  للم  نامزاس  یمومع  عمجم  تسایر  ماـقم  هب  هک  یناریا  اـهنت  هک  تسا 
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رد زیخاتـسر  بزح  لـک  ریبد  ریزو و  تسخن  ادـیوه ، ساـبع  ریما  تفرگ .» رارق  تقفاوم  دروـم  ءارآ  قاـفتا  هب  هرگنک  رد  ناگدـننک 
رد زیخاتسر  بزح  ریذپان  للخ  شقن  رب  هاش  زا  دیجمت  اب  شتاراهظا 

زا سپ  .داد  همتاخ  هاش  زا  شیاتس  رد  ار  دوخ  نانخس  دوب  موسرم  هکنانچ  درک و  هراشا  فلتخم  نوئش  رد  روشک  نوزفا  زور  هعـسوت 
: دش لاسرا  هاش  هب  باطخ  ریز  حرش  هب  دوب ، هدش  هیهت  هرگنک  يرازگرب  ياروش  يوس  زا  هک  يزیمآدیجمت  رسارس  فارگلت  نآ ،

ناگدنیامن ناریا  تلم  دنمدرخ  ربهر  هدارا  دنوادخ و  تساوخ  هب  هک  نونکا  ناریا --  هاشنهاش  نویامه  ترضحیلعا  كرابم  هاگشیپ 
زا رفن  هدیدرگ 4500  لیکشت  زیخاتسر  بزح  نیسسؤم  تأیه 

قح بتارم  تلم  هاش و  بالقنا  لوصا  هب  نامیا  یـساسا و  نوناق  هب  مارتحا  یهاشنهاش و  ماظن  هب  لماک  داقتعا  اب  فلتخم  ياـههورگ 
.دنراد یم  میدقت  هاشنهاش  هاگشیپ  هب  ار  ناریا  تلم  یسانش 

یم جنر  يداصتقا  ياه  نارحب  ینماان و  گنج و  زا  للم  زا  يرایسب  هک  میناد  یم  میهاگآ و  درذگ  یم  رـضاح  يایند  رد  هچنآ  هب  ام 
ار دوخ  یتسه  همه  هتشذگ  ياهدرواتسد  زا  يرادساپ  نمض  دنهن و  یم  جرا  ار  بالقنا  زا  یشان  ياه  تبهوم  ناریا  مدرم  یلو  دنرب 

.درک دنهاوخ  ادف  هناهاش  تایونم  يارجا  هار  رد  فک  رب  ناج  نازابرس  نوچ 

یخیرات 11 نامرف  دـش و  یعامتجا  قیمع  تاحالـصا  بجوم  نمهب  مشـش  بالقنا  هک  دـنراد  داـقتعا  هرگنک  رد  ناگدـننک  تکرش 
دوخ یناریا  تفارـش  هب  ام  .دوب  دهاوخ  یبالقنا  هدنیآ  ياه  همانرب  رد  یمومع  تکراشم  بجوم  یلم و  تدحو  راذگ  هیاپ  دنفسا 53 

هشیمه و هک  مینک  یم  دای  دنگوس 
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رکف اب  هک  درک  میهاوخ  ششوک  هاشنهاش  تمالس  يوزرآ  اب  دوب و  میهاوخ  رادافو  زیخاتسر  بزح  يداینب  لصا  هس  هب  لاح  همه  رد 
تسا ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  فده  نیرتگرزب  هک  ار  یلم  تدحو  یگتسبمه و  سح  یناریا  رطاخ  هب  یناریا و  تسد  هب  یناریا و 

(1) .مینک يرادساپ  ار  یساسا  نوناق  لوصا  هدیشخب و  ققحت 

فیصوت بوخ  رایسب  ار  مسارم  يرهاظ  لکش  دوب ، هدرک  تکرش  هرگنک  رد  هاش  روتـسد  قبط  شدوخ -، هتفگ  هب  هک -  ملع  هّللادسا 
زاغآ زا  لبق  زور  دنچ  نویامه ، شویراد   (2) «. یگتخاس یلاخوت و  یلک  هب  دوب ، یلاخوت   » نآ ياوتحم  هک  تسا  دقتعم  اما  دنک ، یم 

لوط رد  هک  داد  رادشه  دیناسر ، پاچ  هب  ناگدنیآ  همانزور  رد  هک  یبلطم  یط  هدرک و  ینیب  شیپ  ار  هتکن  نیمه  هرگنک ، راک 

نطاب و دـیاب  دوش ، هداد  ناشن  هجوت  اوتحم  نودـب  يرارکت و  ياهینارنخـس  هئارا  يرهاظ و  لـئاسم  هب  هکنآ  زا  شیب  مسارم  يرازگرب 
دروم ییاهرادـشه  نینچ  دنتـشادن  هقالع  زگره  نیوعدـم ، نانادرگراک و  هرگنک ، نیح  اـما ، .دریگ  رارق  یـسررب  دروم  اـیاضق  قمع 

بیـسآ رد  نویاـمه ، تاراـهظا  زا  ییاهـشخب  رد  .دوـبن  اهرادـشه  نیا  رد  لـمأت  يارب  یتـصرف  زگره  مه  دـیاش  و  دریگ ، رارق  هجوـت 
: دوب هدمآ  نینچ  دیسر ، پاچ  هب  اهیندناوخ  هلجم  رد  تشهبیدرا 1354  زور 2  هک  زیخاتسر  بزح  لوا  هرگنک  یسانش 

مسارم ندرک  رازگرب  راک  رد  هبرجت  کی  ام  روشک  رد  .دوش  یم  هدید  باتش  اب  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح  سـسؤم  هرگنک  كرادت 
زین تصرف  نیا  رد  هک  تسا  هدش  ادیپ  گرزب  ياه  ییامهدرگ  و 

.دمآ دهاوخ  راک  هب 

بزح .دشاب  توافتم  دیاب  نآ  حطس  هیحور و  یلو  .تسین  نیشیپ  ياه  هرگنک  هب  تهابش  یب  بزح  سسؤم  هرگنک  يرازگرب  لئاسم 
اب يدننامه  هک  تسا  یسایس  نامزاس  کی  ناریا  یلم  زیخاتسر 

رتشیب هتشذگ  رد  بازحا  ياه  هرگنک  .دیـشوک  هرگنک  رد  اهوگتفگ  حطـس  ندرب  الاب  رد  دیاب  لوا  هجرد  رد  .درادن  هتـشذگ  بازحا 
.دنا هدوب  دننام  هشیلک  ياهراعش  يرارکت و  ياه  ینارنخس  ياج 

ای .دنتـسه  یهت  يوتحم  ینعم و  زا  دایز  رادـقم  هب  یمومع  ياه  ثحب  هک  تسام  یـسایس  گنهرف  گرزب  ياه  فعـض  زا  یکی  نیا 
نانارنخس ای  دنور ، یم  الاب  ثحب  يور  رس و  زا  اه  هشیلک  اهراعش و 

رب دنراد ، ییانعم  راب  ییاهنت  هب  دنچ  ره  هک  دننک  یم  فیدر  ار  یتالمج  تارابع و  مه  رس  تشپ 

نایناریا لماکت  هب  یتلم  رتمک  دزن  رد  هتکن ، چیه  نتفگ  یب  نانارنخـس  نف  .دنناسر  یمن  ار  یبسچلد  هتکن  چیه  ینعم ، چـیه  مه  يور 
.تسا هدیسر 

سپ ساپس  مسارم  هرگنک و  ندرک  قرب  قرز و  رپ  رد  ششوک  ات  تسا  رتمهم  بتارم  هب  نآ ، یگشیدنا  یـسایس و  هبنج  هب  نتخادرپ 
دیاب تالمجت  یجرخلو و  هب  یشیارگ  ره  ربارب  رد  .نآ  زا 
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دنک لابند  ار  یسایس  فده  کی  دیاب  هرگنک  نیا  .دشاب  هداس  يدنمهوکش  نیع  رد  دیاب  ناریا  تلم  بزح  هرگنک  .درک  یگداتـسیا 
هابتـشا دیابن  یمومع  نشج  کی  اب  یتح  تفرگ ، هابتـشا  دـیابن  لاوانراک  ای  كریـس  کی  اب  ار  بزح  هرگنک  .ار  یمرگرـس  فدـه  هن 

.تفرگ

دنزادرپب هرگنک  ياوتحم  هب  رتشیب  دیاب  .نانآ  نامشچ  ندرک  هریخ  هن  دنشاب  مدرم  دامتعا  بلج  یپ  رد  دیاب  هرگنک  ناگدننک  رازگرب 
هب رتـشیب  هک  دـننک  یفرعم  لوئـسم  يدـج  ناـمزاس  کـی  ناونع  هب  شا  هلحرم  نیتـسخن  نیمه  زا  ار  بزح  نیا  دـیاب  .نآ  تروص  هن 

نورب و  » ات درگن  یم  لاح » نورد و  »

(1) .تسا رایسب  نانآ  تیلوئسم  لاق .»

نامه زا  دوب و  نوگمهان  هرگنک  تامیمـصت  رب  ناراذگرثا  نانادرگراک و  بیکرت  میرذـگب ، هک  يرفن  رازه  دـنچ  رکـشل  یهایـس  زا 
.دز سدح  ناشنایم  ار  یگنتاگنت  ینورد و  تباقر  دش  یم  زاغآ 

لکریبد ریزو و  تسخن  ادـیوه ، اب  ملع  هّللادـسا  تباقر  .دوب  ملع  هّللادـسا  کیدزن  ناتـسود  زا  هرگنک  یمئاد  سیئر  ماـظتنا  هّللارـصن 
ناراـی و طـسوت  اتدـمع  زیخاتـسر  بزح  همانـساسا  هماـنمارم و  سیوـن  شیپ  هک  میناد  یم  .دوـبن  هدیـشوپ  یـسک  رب  زیخاتـسر  بزح 

دوب و هدش  هیهت  ادیوه  نارادفرط 

هب رتشیب  هچ  ره  نداد  تردـق  رد  نآ  یلک  يوس  تمـس و  هک  دـندش  هجوتم  دوز  رایـسب  هدـش  نیودـت  نتم  رد  قمعت  یکدـنا  اب  ابقر 
تیاده تیریدـم و  رد  هقئاف  تردـق  نتـشاد  تسد  رد  اب  بزح  لکریبد  ادـیوه  بیترت ، نیدـب  تسا و  هدـش  میظنت  لکریبد  صخش 

بیکرت نامه  اب  همانساسا  همانمارم و  سیون  شیپ  هاگره  دنتشادن  دیدرت  ابقر  درک و  یم  افیا  ار  لوا  هجرد  يروحم و  شقن  بزح 

هدرتسگ شالت  لیلد ، نیمه  هب  .درک  دنهاوخ  افیا  مود  هجرد  یشقن  رثکادح  یسایس  تردق  يزاب  رد  مه  زاب  دسرب  بیوصت  هب  قباس 
رد دنیامن و  لیدعت  یکدنا  ار  بزح  رد  لکریبد  هقئاف  شقن  ات  دنهدب  یتارییغت  همانساسا  همانمارم و  دافم  رد  هکلب  دنداد  تروص  يا 

بزح تردق  مره 

لیدعت هتبلا  .دوب  راگزومآ  دیشمج  نآ  زا  یسک  ره  زا  شیب  نایرج  نیا  يربهر  .دنهد  تروص  یتاحالـصا  زین  نآ  ياهـشخب  ریاس  و 
(2) .دندرک لمع  قفوم  دوخ  فیاظو  ماجنا  رد  يدح  ات  زیخاتسر  بزح  تردق  مره  سأر  رد  لکریبد  هقئاف  شقن  ناگدننک 

بزح يا  هیاپ  لصا  هس  نییبت  ریسفت و  زیخاتـسر و  بزح  سیـسأت  تیمها  هرابرد  طوسبم  ابیرقت  يا  همدقم  همانمارم  سیون  شیپ  رد 
هاش بالقنا  یساسا و  نوناق  یهاشنهاش ، ماظن   ) زیخاتسر

سیون شیپ  زا  ییاهـشخب  دیـسر ، بیوصت  هب  بزح  سـسؤم )  ) لوا هرگنک  رد  هک  يا  همانمارم  رد  اما  دوب ، هدش  هدـیناجنگ  تلم ) و 
يداصتقا و تسایس  رت  یعرف  نیوانع  دش و  فذح  همانمارم 
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تابسانم یجراخ و  تسایـس   » ناونع تفای و  رییغت  يداصتقا  لوصا  یعامتجا و  لوصا  هب  بیترت  هب  ییاهن  نتم  رد  یعامتجا  تسایس 
نتم راشتنا  رد  هکنیا  نمض  .درک  ادیپ  رییغت  ناریا » یللملا  نیب  طباور  یجراخ و  تسایـس  لوصا   » هب ییاهن  نتم  رد  ناریا » یللملا  نیب 

یتارییغت زین  همانمارم 

ریز حرش  هب   (1) ناریا تلم  زیخاتـسر  بزح  ییاهن  همانمارم  بیترت  نیدب  .دش  ناونع  رت  یقطنم  يدـح  ات  لئاسم  هتفریذـپ و  تروص 
: تفرگ رارق  بیوصت  دروم  نیودت و 

ناریا تلم  زیخاتسر  بزح  همانمارم 

ینتبم ینید  یناـبم  یگنهرف و  ياـهثاریم  یـسارکومد و  لوصا  رب  یعاـمتجا ، ماـظن  ورملق  رد  ناریا  زورما  هعماـج  : » یعاـمتجا لوصا 
نوناق يانبم  رب  عامتجا  دارفا  ياهیدازآ  یناریا  هعماج  رد  .تسا 

دازآ هعجارم  نوناق و  ربارب  رد  ناریا  تلم  دارفا  همه  یعامتجا  یـسایس و  قوقح  لماک  يربارب  تسا و  مرتحم  یلم  حلاصم  یـساسا و 
، تسا يداصتقا  یعامتجا و  ياهفدـه  ققحت  نماض  هک  هیئاضق  هوق  ینابم  میکحت  هنیمز ، نیا  رد  دوش و  یم  نیمـضت  هیئاـضق ، هوق  هب 

.دریگ یم  رارق  دیکأت  دروم 

يوقت راک و  فرش  تسا و  یتاقبط  تازایتما  نیزگیاج  ناسنا ، تلیضف  تیصخش و  هب  مارتحا  تلم ، هاش و  بالقنا  هفسلف  هاگدید  زا 
هیزجت دـحاو  ناریا  زورما  عامتجا  نیا ، رب  انب  .دریگ  یم  رارق  دارفا  یگتـسیاش  شجنـس  كالم  تقایل ، لمع و  صالخا  تقادـص و  و 

ار درف  زا  درف  یـشک  هرهب  یتاـقبط و  متـس  هنوگره  دریذـپ و  یم  بیکرت  ربارب  قوقح  اـب  دازآ  دارفا  زا  نآ  تفاـب  هک  تسا  يریذـپان 
موکحم

.دنک یم 

قیرط زا  یگدنز  نارود  مامت  رد  ناریا ، رد  تلم  دارفا  همه  يارب  یعامتجا  هافر  شرتسگ  هک  تسا  دقتعم  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح 
ياه همیب  هلمج  زا  یعامتجا و  نیمأت  ماظن  لماک  رارقتسا 

.دریگ رارق  هجوت  دروم  دیاب  یلم ، ششوپ  کی  رد  نوگانوگ 

یـساسا دحاو  ماقم  رد  هداوناخ  تلزنم  ظفح  يواسم ، راک  يارب  اهدزمتـسد  يربارب  اهدـمآرد ، هنالداع  عیزوت  لماک ، لاغتـشا  نیمأت 
يارب ناسکی  یعامتجا  تاناکما  اهتصرف و  داجیا  هعماج ،

تابجوم نیمأت  یملع ، ياهـشهوژپ  يرنه و  یگنهرف و  ياه  شنیرفآ  قیوشت  قالخ ، رـصنع  ناونع  هب  راک  ندرمـش  مرتحم  ناگمه ،
، اهدادعتـسا تیادـه  شرورپ و  ینامرد ، تامدـخ  شرتسگ  نیمأت و  ناگیار و  تشادـهب  شرورپ و  شزومآ و  زا  لماک  يریگ  هرهب 

تلم زیخاتسر  بزح  ياهفده  نیرتمهم  رامـش  رد  نکـسم ، نیمأت  فرـصم و  دیلوت و  هصرع  يزاس  ملاس  ینواعت ، ياهتیلاعف  هعـسوت 
.تسا ناریا 
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رارقتسا ورـشیپ و  هعماج  تایـضتقم  یلم و  هعـسوت  ياهزاین  اب  حوطـس  همه  رد  یـشزومآ  ياهتـسایس  يزاس  گنهامه  هنیمز  نیا  رد 
.دریگ یم  رارق  صاخ  دیکأت  دروم  دشاب  یتکلمم  ینونک  لئاسم  يوگباوج  هک  يرادا  ملاس  ماظن  کی 

شرورپ یباختنا ، تاسـسؤم  اهاروش و  اهنمجنا و  نتخاس  دـنمورین  هار  زا  یعامتجا  روما  رد  مدرم  تکراشم  ناریا ، زورما  هعماـج  رد 
لوبق تمدخ و  رد  یعامتجا  طابضنا  هیحور  راک و  نادجو 

ص:234

.تفای مان  رییغت  ناریا » تلم  زیخاتسر  بزح   » هب بزح  لوا  هرگنک  یط  ناریا  یلم  زیخاتسر  بزح  - . 1
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هدمع لماوع  زا  دریگب ، هدهع  هب  دـیاب  شیوخ  نهیم  يداصتقا  یـسایس و  یعامتجا ، ياهفدـه  ققحت  رد  یناریا  ره  هک  ییاهتیلوئـسم 
.دوش یم  بوسحم  یلم  دشر  تفرشیپ و 

هنوگره لیلد  نیمه  هب  .تسا  بالقنا  رارمتسا  یـشخبرمث و  نماض  اهدروآ و  تسد  رادساپ  نیرترثؤم  ناوج  لسن  یناریا ، هعماج  رد 
قالخا و تیونعم و  زا  رادروخرب  لاح  نیع  رد  نادراک و  ناریدـم  تیبرت  ناناوج و  ياهدادعتـسا  شرورپ  روظنم  هب  هتـسیاش  شـالت 

.دریگ یم  رارق  دیکأت  دروم  ینهیم  یلم و  ياه  یگتسبلد 

مدرم و یعامتجا  یـسایس و  یگدـنز  تمالـس  نیمـضت  روظنم  هب  هدـیقع  زاربا  دونـش و  تفگ و  ترورـض  ناریا ، یعامتجا  ماظن  رد 
.تسا عطاق  لماک و  هجوت  دروم  یلم  تیوه  ظفح 

رد تسا و  یکتم  روشک  نیا  دادادخ  ياهتورث  عبانم و  مدرم و  ياهدادعتـسا  ریذپان و  لاوز  يورین  هب  ناریا  داصتقا  يداصتقا : لوصا 
.دوش یم  تیاده  یلم  عفانم  تهج  رد  نآ  نوئش  رهاظم و  همه  تلم  هاش و  بالقنا  وترپ 

هافر تابجوم  یلم و  عفانم  هدننک  نیمأت  یـسارکومد و  حور  زا  رادروخرب  دیاب  ناریا  يداصتقا  ماظن  تلم ، هاش و  بالقنا  هاگدـید  زا 
.دیاشگب دیفم  ملاس و  یعمج  يدرف و  لمع  راکتبا  تیلاعف و  هنوگره  رب  ار  هار  دشاب و  یعامتجا 

ناونع هب  هدش ، هتخانش  یلم  تسا و  هتشادن  یتلاخد  اهنآ  شنیرفآ  رد  رـشب  تسد  هک  دادادخ  ياهتورث  زین  ردام و  عیانـص  ندوب  یلم 
.تسا هدش  هتفریذپ  ملسم  لصا  کی 

: دوب دهاوخ  هجوت  دروم  ریز  ياهفده  يداصتقا ، ياه  یشم  طخ  اه و  همانرب  يزیر  حرط  رد 

رد هدنیآ  ياهلـسن  قح  هب  مارتحا  روشک ، تورث  عبانم  زا  تسارح  لوقعم و  يریگ  هرهب  یعامتجا ، هافر  نیمأت  موادم ، عیرـس و  دـشر 
.نیمزرس دادادخ  ياهتورث  عبانم و  زا  يرادروخرب 

کی هب  ناریا  داصتقا  نونف ، مولع و  دربراک  تیریدـم و  ياهـشور  نیرترثؤم  زا  هدافتـسا  اب  اهدادعتـسا و  نتفرگ  راک  هب  شرورپ و  اـب 
دهاوخ ینتبم  یقرتم  يزرواشک  کی  هتفرشیپ و  یتعنص  ماظن 

.دوب

هب عماج ، يزیر  همانرب  ساسا  رب  یـصوصخ و  ینواـعت و  یمومع ، ياهـشخب  کـیدزن  يراـکمه  لوصا و  نیا  داـینب  رب  ناریا  داـصتقا 
.دهد یم  همادا  تفرشیپ 

، نارگراـک هژیو  هب  مدرم  موـمع  تکراـشم  يدـیلوت و  ياهدـحاو  تیکلاـم  شرتـسگ  رب  ریاد  رهماـیرآ  هاـشنهاش  ناـمرف  رودـص  اـب 
تارمث رد  نانآ  ندش  میهس  اهدحاو و  نیا  رد  نادنمراک  نازرواشک و 

یـضعب ردام و  عیانـص  زج  هب   ) تلود شخب  يدیلوت  ياهدحاو  ماهـس  دصرد  هضرع 99  قیرط  زا  يداصتقا ، هعـسوت  دوخ و  تیلاـعف 
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روکذم قرط  هب  یصوصخ  شخب  يدیلوت  ياهدحاو  ماهـس  دصرد   99 دوب ) دـهاوخ  تلود  تسد  رد  دروم  بسح  هک  رگید  عیانص 
عفانم حـلاصم و  اب  تهج  ره  زا  اهنت  هن  ناریا  داصتقا  اه ، هناخراک  هژیو  دوس  رد  نارگراـک  ندـش  میهـس  لـصا  يارجا  اـب  نینچمه  و 

مدرم داحآ  هب  روکذم  ياهتورث  قلعت  ساسحا  زا  دوخ  ياهیگژیو  اب  هکلب  دبای  یم  دنویپ  هعماج  مامت 

.ددرگ یم  نیمأت  یتعنص  طباور  رد  مهافت  طیحم  دوش و  یم  رادروخرب 

ص:235

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 392 

http://www.ghaemiyeh.com


یلم تیمکاح  زا  يرادساپ  لوصا  رب  ناریا  یللملا  نیب  طباور  یجراخ و  تسایس  ناریا : یللملا  نیب  طباور  یجراخ و  تسایس  لوصا 
.تسا ینتبم  یلم  لقتسم  تسایس  هدرتسگ  میهافم  ءارجا  روشک و  لالقتسا  یضرا و  تیمامت  و 

تسایس هصرع  رد  ببس  نیمه  هب  .تسا  هتفرگ  دنویپ  رگیدکی  هب  ملاع  ياهتلم  همه  تشونرس  ناریا ، یللملا  نیب  تسایـس  هاگدید  زا 
نودب یللملا  نیب  هدنزاس  ياهیراکمه  لصا  نآ  زا  رتارف  زیمآ و  تملاسم  یتسیزمه  لصا  يارجا  حلص و  زا  هنامیمـص  عافد  یناهج ،
ندرب نایم  زا  رطاخ  هب  شالت  تسا و  ناریا  یلم  لقتـسم  تسایـس  لوصا  زا  اهتلم ، یکلـسم  یعامتجا و  یـسایس و  تاـماظن  هب  هجوت 

ياهروشک یمامت  یعامتجا  يداصتقا و  هعسوت  هب  کمک  ینغ و  ریقف و  ياهتلم  یگدنز  حطـس  نوزفا  زور  هلـصاف  وحم  اه و  ضیعبت 
ینابیتشپ يداوسیب و  اب  یناهج  راکیپ  رد  تکراشم  دنمزاین و 

تلاسر کی  ناونع  دیآ  یم  لمع  هب  رامثتسا  رامعتسا و  هشیر  نتخادنارب  هار  رد  هک  ییاهشالت  زا 

.دوش یم  یقلت  یناسنا  یخیرات و  گرزب 

دورطم و يرامعتـسا  ياـه  هویـش  همه  نارگید و  ياهنیمزرـس  قوـقح و  هب  يدـعت  زواـجت و  ناریا ، یللملا  نـیب  تسایـس  هاگدـید  زا 
.تسا موکحم 

شیوخ ياهتورث  زا  اهنآ  يرادروخرب  قح  اهتلم و  همه  قوقح  يدازآ و  لالقتـسا و  هب  مارتحا  ناریا ، یللملا  نیب  تسایـس  هاگدید  زا 
.تسا هدش  هتخانش  ریذپان  بانتجا  لصا  کی  مان  هب  دوخ  تشونرس  هنادازآ  نییعت  و 

نینچمه اهروشک و  قوقح  هب  زواجت  زا  يریگولج  حلص و  ظفح  روظنم  هب  دحتم  للم  نامزاس  تیوقت  ناریا ، یللملا  نیب  تسایس  رد 
یشم طخ  اهفده و  زا  یمومع  حالس  علخ  ققحت  رطاخ  هب  ششوک  هنوگره  دحتم و  للم  روشنم  رشب و  قوقح  هیمالعا  ینابم  میکحت 

رارقتسا ناهج  رد  یشخب  نانیمطا  تینما  حلص و  تسا و  هدیشوپن  لمع  هماج  اهنامرآ  دصاقم و  نیا  هک  ینامز  ات  .تسا  یلـصا  ياه 
دروم روشک  یبالقنا  ياهدروآ  تسد  یضرا و  تیمامت  لالقتـسا و  ظفح  يارب  نآ  زا  ینابیتشپ  ناریا و  یعافد  يورین  تیوقت  هتفاین ،

.دوش یم  هتخانش  ینهیم  یلم و  گرزب  هضیرف  تلاسر و  کی  تسا و  عطاق  دیکأت  دییأت و 

بزح ماقم  رد  یمارم و  يرکف و  ینابم  لوصا و  نیا  هب  هیکت  اب  تلم و  هچراپکی  يورین  زا  يرادروخرب  اب  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح 
رثؤم و لماع  هدرتسگ و  هصرع  ناریا ، تلم  هدنریگرب  رد 

لوصا یـساسا و  نوناـق  یهاـشنهاش و  ماـظن  تاـکرب  وترپ  رد  ار  دوـخ  یبـالقنا  یخیراـت و  شقن  دـناوت  یم  هک  تسا  یعطاـق  ریگیپ 
یلم و ياه  شالت  همه  نتخاس  گنهامه  هب  دنک و  افیا  تلم  هاش و  بالقنا 

هچ ره  شریذـپ  هب  عامتجا  داحآ  بیغرت  یلم و  تدـحو  تیوقت  میکحت و  نینچمه  هعماج و  یـسایس  شناد  ءالتعا  هار  رد  شـشوک 
(1) .دبای قیفوت  یتکلمم  لئاسم  لصف  لح و  رد  تکراشم  طابضنا و  تیلوئسم و  رتشیب 

همانساسا سیون  شیپ  .دوبن  مک  زین  همانساسا  سیون  شیپ  نتم  رد  هتفرگ  تروص  تارییغت 
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هب یلم  هتیمک  فذـح  اب  تفرگ و  رارق  نکر  جـنپ  هیاپ  رب  بزح  ییاـهن  همانـساسا  رد  اـما  .تخانـش  یم  نکر  راـهچ  ياراد  ار  بزح 
تردق زا  بیترت  نیدب  دش و  هدوزفا  بزح  ناکرا  هب  یـسایس ) رتفد  ییارجا و  تأیه   ) دـیدج نکر  ود  بزح ، ناکرا  زا  یکی  ناونع 

(1) .دش راذگاو  یسایس  رتفد  ییارجا و  تئیه  هب  انتعا  لباق  ینازیم  هب  لکریبد  ییارجا  يزاس و  میمصت 

لاس ود  ره  هرگنک  يرازگرب  سیون ، شیپ  همانساسا  رد  .دش  دودحم  رابکی  لاس  ره 4  هب  هرگنک  يرازگرب  نامز  ییاهن  همانساسا  رد 
تردق هرگنک  هب  نمض  رد  .تفای  شیازفا  لاس  راهچ  هب  لاس  ود  زا  زیخاتـسر  بزح  یلکریبد  تدم  زین  دوب و  هدش  ینیب  شیپ  رابکی 

هک دوـب  يدـح  اـت  زیخاتـسر  بزح  همانـساسا  سیوـن  شیپ  نتم  رد  هتفرگ  تروـص  تارییغت   (2) .دـش ءاطعا  يرتشیب  يزاس  میمـصت 
نویامه شویراد  هک  ییاج  ات  .دروآ  مهارف  ار  ادیوه  یسایس  يابقر  رطاخ  تیاضر 

دوتس دوب ، هدیسر  بیوصت  هب  زیخاتسر  سسؤم  هرگنک  رد  هک  ار  هدش  حالصا  نتم  راگزومآ  دیـشمج  کیدزن  یـسایس  نارکفمه  زا 
: تشون نینچ  همانساسا  رد  هتفرگ  تروص  تارییغت  زا  يدراوم  ندرمشرب  اب  درک و  یبایزرا  رت » کیتارکومد   » يا همانساسا  ار  نآ  و 

ناریا مدرم  تواضق  هب  دنفسا  رد  هچنآ  اب  درک ، بیوصت  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  سـسؤم  عمجم  لبق  زور  دنچ  هک  يا  همانـساسا 
مهم ياه  شخب  همه  رد  ابیرقت  .دراد  یتهابش  رتمک  دش  هتشاذگ 

تفرگرد همانـساسا  رـس  رب  هتـشذگ  هتفه  هس  رد  هک  يزارد  روشرپ و  ياـه  ثحب  رد  .تسا  هتفاـی  هار  نآ  رد  داـیز  ياـه  ینوگرگد 
مهـس دـنتفای ، باتزاب  یعمج  طابترا  لئاسو  رد  هک  اهنآ  هچ  دـندوب و  هداتـسرف  تقوم  هناخریبد  هب  هک  اهنآ  هچ  مدرم ، ياهرظنراهظا 

اهرظنراهظا نیمه  ماجنارس  .دنتشاد  یگرزب 

.دندروآرد نآ  ینونک  تروص  هب  ار  همانساسا  هک  دندوب 

تخاس و همانـساسا  همه ، زا  رت  مهم  .درک  فیـصوت  ناوت  یم  همانـساسا  ندش  رت  کیتارکومد  ترابع  کی  هب  ار  همانـساسا  تارییغت 
.داد تسد  زا  كاپ  ار  نیشیپ  ویتاروپروک )  ) یفانصا هیحور 

زا  ) یلم حطس  ات  اتسور  حطس  یعامتجا ) هورگ  دودح 12   ) ار نوگانوگ  لغاشم  دوب  رارق  هک  اههورگ 

هک دـش  بزح  یتالیکـشت  دـحاو  نوناک  دـندش و  فذـح  دـننک  لکـشتم  اههورگ ) يزکرم  نوناک  ات  اـههورگ  ياـه  نوناـک  قیرط 
هدوزفا و رایـسب  بزح  نامزاس  یگداس  رب  لاح  نیع  رد  رییغت  نیا  .تسا  هدوشگ  یعاـمتجا  ياـههورگ  همه  دارفا  يور  رب  شیاـهرد 

هدرک رت  هاتوک  ار  ینامزاس  یطابترا  طوطخ 

.تسا

ص:237

بزح هیرشن  هب : دیرگنب  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  همانـساسا  هناگ  جنپ  ناکرا  لیلحت  ریـسفت و  زا  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب  - . 1
، ناریا تلم  زیخاتـسر  بزح  یمومع  طـباور  یـسایس ، شزوـمآ  هتیمک  ناریا ؛ تلم  زیخاتـسر  بزح  همانـساسا  هراـبرد  زیخاتـسر ؛... 
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.1483 تبث : هرامش  ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هناخباتک  یسراف  كرادم  شخب  رد  طوبضم  هرامش 9 ، هیرشن 
تشهبیدرا 1354، هبنشجنپ 11  ش 2208 ، لاس 8 ، ناگدـنیآ ، همانزور  هب : دـیرگنب  هراـب  نیا  رد  رتشیب  تاـعالطا  بسک  يارب  - . 2

ص 5. تشهبیدرا 1354 ،  13 ش 65 ، لاس 35 ، اهیندناوخ ، و : 2 ؛ صص 1 - 
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افرص تارایتخا  اب  اه ) ناتـسا  ياهاروش  ناگدنیامن  زا  بکرم   ) کچوک اتبـسن  ناکرا  کی  یلـصا  همانـساسا  رد  هک  يزکرم  ياروش 
يزکرم ياروـش  هک  اـج  نآ  زا  وـضع ) اـت 3000  اب 2000  دـیاش   ) تسا هدـش  رتگرزب  رایـسب  دـیدج  هماـن  ساـسا  رد  دوب ، یتروشم 

شیب سالجا  دراد و  رایسب  ناگدنیامن 

ياروش هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  ییارجا  تأیه  مان  هب  هزات  ناگرا  کی  تسین ، ناسآ  راب  ود  یلاس  زا 

رظان يرفن  ییارجا 55  تأیه  .تسا  هدش  رظندیدجت  همانساسا  ياه  يروآون  نیرتمهم  زا  یکی  دنیزگ و  یم  رب  دوخ  نایم  زا  يزکرم 
لئاسم یسررب  يارب  یـصصخت  ياه  هتیمک  تراظن و  نویـسیمک  روظنم  نیدب  تسا و  يزکرم  ياروش  هرگنک و  تابوصم  يارجا  رب 

ینامزاس و رادومن  دهد ، یم  بیترت  ار  اهاروش  اه و  نوناک  بیکرت  دنک ، یم  نییعت  ار  هرگنک  روتـسد  دـهد ، یم  لیکـشت  نوگانوگ 
.درامگ یم  یلام  روما  رب  تراظن  يارب  یسرباسح  دنک و  یم  بیوصت  ار  بزح  هجدوب 

هداد دنا ) هدش  فذح  ریخا  ناگرا  ود   ) یلم هتیمک  ناریبد و  تأیه  لکریبد و  هب  همانـساسا  سیون  شیپ  رد  هک  یتارایتخا  زا  يرایـسب 
ياضعا نت  هک 55  تسا  ییارجا  تأیه  تسد  رد  نونکا  دوب  هدش 

ماقم مئاق  هس  رثکادح  لکریبد و   ) .دراد رگید  وضع  راهچ  اهنت  دنا و  هتساخرب  بزح  ياهاروش  زا  نآ 

(. وا

ناریبد و ندرک  رانکرب  ندرامگ و  تسا و  هتخانـش  لکریبد  هب  ار  مزال  ییارجا  تاراـیتخا  نداد  ترورـض  هدـش ، بیوصت  همانـساسا 
لکریبد دـنهاوخب و  ار  دوخ  هب  طوـبرم  ریبد  يراـنکرب  دـنناوت  یم  حطـس  ره  رد  بزح  ياـهاروش  یلو  .تسوا  اـب  ییارجا  نالوئـسم 

.دریذپب ار  اهنآ  يأر  تسا  فظوم 

(1) .تسا هدش  رتشیب  بزح  ییارجا  نامزاس  رب  اهاروش  تراظن  بیترت  نیدب 

(2): دوب هدمآ  نینچ  دیسر ، بیوصت  هب  لوا )  ) سسؤم هرگنک  رد  یتاحالصا  زا  سپ  هک  زیخاتسر  بزح  ییاهن  همانساسا  نتم  رد 

ناریا تلم  زیخاتسر  بزح  همانساسا 

بزح ناکرا 

: تسا ریز  ناکرا  ياراد  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  هدام 1 - 

.هرگنک - 1

.يزکرم ياروش  - 2

.ییارجا تأیه  - 3
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.یسایس رتفد  - 4

.لکریبد - 5

رب هک  دوب  دـنهاوخ  یباختنا  هرگنک  ياضعا  .دوش  یم  لیکـشت  راب  کی  لاس  ره 4  هک  تسا  بزح  نکر  نیرتـالاب  هرگنک  هدام 2 - 
قبط یبزح  ياه  نوناک  هلیسو  هب  رفن  کی  رفن  رازه  ره  ساسا 

.دنوش یم  هدیزگرب  ییارجا  تأیه  بوصم  همان  نییآ 

ص:238

ص 9. تشهبیدرا 1354 ،  20 ش 67 ، لاس 35 ، اهیندناوخ ، زا : لقن  هب  - . 1
.242 صص 238 -  نیشیپ ، رغصا ؛ باهش ، یمراص  زا : لقن  هب  - . 2
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: تسا ریز  حرش  هب  هرگنک  فیاظو  هدام 3 - 

.همانساسا همانمارم و  داوم  رییغت  حالصا و  - 1

.دوش باختنا  یلکریبد  هب  یلاوتم  هرود  ود  زا  شیب  دناوت  یمن  سک  چیه  .لاس  تدم 4  يارب  لکریبد  باختنا  - 2

.یلک شور  نییعت  اه و  همانرب  اهتسایس و  بیوصت  - 3

.لکریبد شرازگ  هب  تبسن  رظنراهظا  هب  یگدیسر  - 4

.دوش یم  داهنشیپ  لکریبد  زا  هک  بزح  هب  طوبرم  لئاسم  هیلک  هب  تبسن  میمصت  ذخا  - 5

ياضعا مهد  کی  لقادـح  یبتک  داهنـشیپ  اب  .دوش  یم  نییعت  ییارجا  تأیه  بیوصت  لکریبد و  داهنـشیپ  هب  هرگنک  روتـسد  هدام 4 - 
.دریگ یم  رارق  روتسد  رد  زین  يرگید  هدام  ره  هرگنک 

تکرـش نیب  زا  هلـصافالب  هسلج  ناـمه  رد  .دوـش  یم  لیکـشت  تکرـش  وـضع  نیرت  نسم  تساـیر  هب  هرگنک  هسلج  نـیلوا  هدام 5 - 
بیان ود  سیئر ، کی  زا  بکرم  يا  هسیئر  تأیه  رانک  رد  ناگدننک 

.دوش یم  باختنا  یشنم  ود  سیئر و 

رـضاح ياضعا  ءارآ  تیرثکا  هک  یتامیمـصت  دـبای و  یم  تیمـسر  ءاـضعا  موس  ود  مک  تسد  روضح  اـب  هرگنک  تاـسلج  هدام 6 - 
.تسا ریذپ  ناکما  ءاضعا  هیلک  يارآ  موس  ود  اب  هک  همانساسا  همانمارم و  دراوم  رد  رییغت  دانتسا  هب  دوش  یم  ذاختا 

ار بزح  هرگنک  نیرخآ  ءاضعا  لکریبد ، دـنادب  مزال  هداعلا  قوف  روط  هب  ار  هرگنک  لیکـشت  ییارجا  تأیه  هک  یتروص  رد  هدام 7 - 
.دنک یم  توعد  روظنم  نیا  يارب 

يزکرم ياروش 

.دوش یم  لیکشت  ناتسا  ناتسرهش و  رهش -  شخب  ياهاروش  ناگدنیامن  ندمآ  درگ  زا  يزکرم  ياروش  هدام 8 - 

.دسرب ییارجا  تأیه  بیوصت  هب  لکریبد  داهنشیپ  هب  هک  تسا  يا  همان  نیئآ  ربارب  اروش  ياضعا  باختنا  بیترت 

.تسا لاس  ود  يزکرم  ياروش  ياضعا  تیوضع  تدم  هرصبت - 

ءارآ تیرثکا  اب  دوخ  نایم  زا  اروش  سپس  دوش و  یم  لیکشت  ینـس  سیئر  هلیـسو  هب  زاغآ  رد  يزکرم  ياروش  هسلج  نیلوا  هدام 9 - 
.دنک یم  باختنا  لاس  ود  تدم  يارب  یشنم  ود  سیئر و  بیان  ود  سیئر ، کی 

.دوش یم  لیکشت  اروش  سیئر  توعد  هب  راب  ود  یلاس  يزکرم  ياروش  هدام 10 - 
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.دوش یم  لیکشت  اروش  سیئر  توعد  هب  ای  لکریبد و  تساوخرد  هب  يزکرم  ياروش  هداعلا  قوف  هسلج  هرصبت - 

يزکرم ياروش  فیاظو 

: تسا ریز  حرش  هب  يزکرم  ياروش  تارایتخا  فیاظو و  هدام 11 - 

.اه نوناک  اهاروش و  ياه  همان  نییآ  بیوصت  - 1

ص:239
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.دوش یم  عاجرا  یسایس  رتفد  ای  لکریبد  فرط  زا  هک  يروما  هرابرد  میمصت  رظنراهظا و  - 2

.بزح ياه  همانرب  اهتسایس و  هنیمز  رد  رظنراهظا  یسررب و  - 3

.اهاروش روما  هب  یگدیسر  - 4

.دوخ ياضعا  نایم  زا  ییارجا  تأیه  ياضعا  باختنا  - 5

.بزح یلخاد  تاباختنا  ياه  همان  نییآ  بیوصت  - 6

ییارجا تأیه 

یم لیکـشت  يزکرم  ياروش  ياضعا  نیبختنم  زا  رفن  جـنپ  هاجنپ و  لکریبد و  ناماقم  مئاـق  لـکریبد ، زا  ییارجا -  تأـیه  هدام 12 - 
.دوش

باختنا لاس  کی  يارب  یشنم  ود  سیئر و  بیان  رفن  ود  دوخ  نایم  زا  سیئر و  ناونع  هب  ار  بزح  ياضعا  زا  رفن  کی  ییارجا  تأیه 
.دنک یم 

تـساوخرد هب  ای  سیئر  توعد  هب  هداعلا  قوف  هسلج  .دـهد  یم  هسلج  لیکـشت  راب  کی  یهاـم  مک  تسد  ییارجا  تأـیه  هدام 13 - 
.دوش یم  لیکشت  ءاضعا  زا  رفن  لقادح 20  میمصت  هب  ای  لکریبد و 

.تسا يزکرم  ياروش  دیدج  هرود  راک  زاغآ  اب  نامزمه  ییارجا  تأیه  هرود  نایاپ 

ییارجا تأیه  تارایتخا  فیاظو و 

: تسا ریز  حرش  هب  ییارجا  تأیه  تارایتخا  فیاظو و  هدام 14 - 

.يزکرم ياروش  تامیمصت  هرگنک و  تابوصم  يارجا  رب  تراظن  - 1

رد اروش  ره  ناگدـنیامن  نینچمه  بزح و  ياهاروش  اـه و  نوناـک  ءاـضعا  دادـعت  رثکادـح  لقادـح و  نییعت  هماـن  نییآ  بیوصت  - 2
.رتالاب ياروش 

.دوش یم  عاجرا  یسایس  رتفد  ای  لکریبد  فرط  زا  هک  يروما  هرابرد  میمصت  رظنراهظا و  - 3

.یسایس رتفد  تیوضع  يارب  دوخ  نیب  زا  رفن  باختنا 15  - 4

.یسایس رتفد  هب  رظندروم  لئاسم  حرط  داهنشیپ  - 5
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.هرگنک روتسد  هرابرد  میمصت  یگدیسر و  - 6

.یمومع یلم و  لئاسم  یسررب  روظنم  هب  یصصخت  ياه  هتیمک  نییعت  - 7

.ناتسا ناتسرهش و  رهش ، ياه  نمجنا  نیسلجم و  تاباختنا  ياهدزمان  هرابرد  رظنراهظا  یسررب و  - 8

ییارجا فیاـظو  رد  تلاـخد  قح  نویـسیمک  نیا  .تسا  بزح  روـما  هیلک  رب  تراـظن  نآ  هفیظو  هک  تراـظن  نویـسیمک  لیکـشت  - 9
.دراد یم  میلست  ییارجا  تأیه  هب  ار  دوخ  شرازگ  درادن و  ار  بزح  نالوئسم 

.لکریبد داهنشیپ  هب  ینامزاس  رادومن  هجدوب و  بیوصت  - 10

.سرباسح نییعت  - 11

یسایس رتفد 

ص:240
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: زا دوش  یم  لیکشت  یسایس  رتفد  هدام 15 - 

.ریزو تسخن  صیخشت  هب  ءارزو  زا  يا  هدع  ریزو و  تسخن  - 1

.لکریبد ياه  ماقم  مئاق  لکریبد و  - 2

.انس سلجم  زا  طبار  هدنیامن  کی  یلم و  ياروش  سلجم  زا  طبار  هدنیامن  کی  - 3

.تأیه دوخ  باختنا  اب  ییارجا  تأیه  ياضعا  زا  رفن  سیئر و 15  - 4

.درک دهاوخن  زواجت  رفن  زا 14  ياهدنب 1 و 2 و 3  عوضوم  ياضعا  عمج  هرصبت - 

.دبای یم  تیمسر  ءاضعا  موس  ود  روضح  اب  یسایس  رتفد  تاسلج  هدام 16 - 

تدـم يارب  یـشنم  ود  سیئر و  بیان  ود  دوخ  هسلج  نیلوا  رد  یـسایس  رتفد  .تسا  ریزو  تسخن  اب  یـسایس  رتفد  تسایر  هدام 17 - 
.دنک یم  باختنا  لاس  کی 

.دوش یم  لیکشت  یسایس  رتفد  سیئر  توعد  هب  راب  کی  هام  ره  مک  تسد  یسایس  رتفد  تاسلج  هدام 18 - 

.دوش یم  لیکشت  لکریبد  داهنشیپ  ای  یسایس و  رتفد  سیئر  صیخشت  هب  یسایس  رتفد  هداعلا  قوف  تاسلج  هدام 19 - 

: تسا ریز  حرش  هب  یسایس  رتفد  تارایتخا  فیاظو و  هدام 20 - 

.یتلود یبزح و  روما  نیب  یگنهآ  مه  داجیا  - 1

.دوش یم  داهنشیپ  ریزو  تسخن  ای  لکریبد  ییارجا ، تأیه  فرط  زا  یتکلمم  لئاسم  هنیمز  رد  هک  ییاه  عوضوم  هب  یگدیسر  - 2

لکریبد

ریز حرـش  هب  لـکریبد  فیاـظو  تاراـیتخا و  مها  .تسا  نآ  ییارجا  ماـقم  نیرتـالاب  بزح و  روما  هرادا  لوئـسم  لـکریبد  هدام 21 - 
: تسا

.اهنآ فیاظو  تارایتخا و  دودح  نییعت  بزح و  ییارجا  ياهدحاو  لیکشت  - 1

هـس زا  لکریبد  ياه  ماقم  مئاق  دادـعت  .يرادا  ییارجا و  نالوئـسم  لک و  راد  هنازخ  ناریبد ، نانواعم ، اه ، ماقم  مئاق  لزع  بصن و  - 2
.درک دهاوخن  زواجت  رفن 

زا یتمـسق  ضیوفت  بزح و  يرادا  ییارجا و  نالوئـسم  ناریبد و  نانواعم و  اه و  ماـقم  مئاـق  فیاـظو  تاراـیتخا و  دودـح  نییعت  - 3
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.نانآ زا  کی  ره  هب  لکریبد  تارایتخا 

.اه تخادرپ  روتسد  رودص  هنیزه و  دمآرد و  رب  تراظن  تارابتعا ، صیصخت  - 4

.ییارجا تأیه  يزکرم و  ياروش  هرگنک  هب  بزح  روما  شرازگ  - 5

قح اب  نینچمه  تاعفد و  هب  ریغ  لـیکوت  قح  اـب  اـهدادرارق  داـقعنا  دانـسا و  ياـضما  عجارم و  هیلک  رد  بزح  ینوناـق  یگدـنیامن  - 6
رد یقوقح  یقیقح و  صخش  ره  هب  رایتخا  ضیوفت  هدنیامن و  باختنا 

.یلام یقوقح و  روما 

هرگنک لیکشت  ات  ار  طوبرم  فیاظو  ییارجا  تأیه  يأر  هب  وا  ياهماقم  مئاق  زا  یکی  لکریبد  ءافعتـسا  ای  توف  تروص  رد  هرـصبت - 
.دوش یم  راد  هدهع  دیدج  لکریبد  باختنا  و 

ناتسرهش و ریبد  رظن  ریز  رهش  ریبد  شخب و  ریبد  شخب و  ریبد  رظن  ریز  اتسور  ریبد  هدام 22 - 

ص:241
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هب امیقتسم  اهناتسا  ناریبد  .دنک  یم  هفیظو  ماجنا  تسا  ناتسا  رد  بزح  ییارجا  ماقم  نیرتالاب  هک  ناتسا  ریبد  رظن  ریز  ناتسرهش  ریبد 
، اهرهش اهناتسرهش ، ناریبد  .دنوش  یم  نییعت  لکریبد  هلیسو 

بوصنم وا  دییأت  اب  دنوش و  یم  داهنشیپ  لکریبد  هب  بتارم  هلسلس  بیترت  هب  اهاتسور  اه و  شخب 

.دندرگ یم 

بزح ياهنوناک 

نآ رد  دـیآ و  یم  دوجو  هب  رهـش  ای  اتـسور  رد  بزح  ياضعا  ندـمآدرگ  زا  هک  تسا  بزح  یتالیکـشت  دـحاو  نوناـک ، هدام 23 - 
.دننک یم  رظنراهظا  يرکف و  لدابت  یبزح  یلحم و  یمومع -  ياه  عوضوم  لئاسم و  هیلک  هرابرد  بزح  ياضعا 

بزح ياهاروش 

اتسور ياروش 

.دوش یم  لیکشت  اتسور  نآ  ياروش  اتسور  ره  رد  بزح  ياه  نوناک  ناگدنیامن  ندمآ  درگ  زا  هدام 24 - 

شخب ياروش 

.دوش یم  لیکشت  شخب  نآ  ياروش  شخب  زکرم  رد  اهاتسور  ياهاروش  ناگدنیامن  ندمآ  درگ  زا  هدام 25 - 

رهش ياروش 

.دوش یم  لیکشت  رهش  نآ  ياروش  رهش  ره  رد  بزح  ياه  نوناک  ناگدنیامن  ندمآ  درگ  زا  هدام 26 - 

دوش یم  داجیا  يا  هقطنم  ياهاروش  هطوبرم  همان  نییآ  ربارب  دنک  زواجت  دص  زا  بزح  ياه  نوناک  دادعت  هک  ییاهرهش  رد  هرـصبت - 
رهش نآ  ياروش  يا  هقطنم  ياهاروش  ناگدنیامن  عامتجا  زا  و 

.دوش یم  لیکشت 

ناتسرهش ياروش 

.دوش یم  لیکشت  ناتسرهش  ياروش  اهرهش  اه و  شخب  ياهاروش  ناگدنیامن  ندمآ  درگ  زا  هدام 27 - 

ناتسا ياروش 

.دوش یم  لیکشت  ناتسا  ره  ياروش  اهناتسرهش  ياهاروش  ناگدنیامن  ندمآ  درگ  زا  هدام 28 - 
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: ناتسا ناتسرهش -  رهش -  شخب -  اتسور -  ياهاروش  فیاظو  هدام 29 - 

.دوش یم  داهنشیپ  طوبرم  ریاود  ای  اه  نوناک  فرط  زا  هک  یلئاسم  هرابرد  میمصت  یسررب و  - 1

.یبزح یمومع و  یلحم و  ياه  عوضوم  لئاسم و  هرابرد  رظنراهظا  یسررب و  - 2

ص:242
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.طوبرم ناریبد  راک  رب  تراظن  - 3

.طوبرم ياه  نوناک  روما  رب  تراظن  - 4

.یتاباختنا روما  هرابرد  رظنراهظا  - 5

هب ار  يرگید  صخش  لکریبد  دننک ، داهنشیپ  ار  طوبرم  ریبد  يرانکرب  ءاضعا  يارآ 43  تیرثکا  هب  اهاروش  هک  یتروص  رد  هرصبت - 
.درک دهاوخ  بوصنم  تمس  نآ 

.دوش یم  لیکشت  راب  کی  زور  ياهاروش 15  يداع  تاسلج  هدام 30 - 

ناتـسرهش و رهـش -  هد -  نمجنا  هسیئر  تأیه  هب  طوبرم  ناریبد  تکرـش  اب  راب  کی  هام  ره  اهاروش  هداعلا  قوف  تاـسلج  هدام 31 - 
تاماقم رگید  لحم و  يرادا  ماقم  نیرتالاب  دروم و  بسح  رب  ناتسا 

.دوش یم  لیکشت  یلحم  لئاسم  یسررب  یگنهامه و  داجیا  روظنم  هب  ترورض  بسح  رب  يرادا 

ياروش رد  اتـسور  ياهاروش  ناگدـنیامن  رهـش و  ای  اتـسور و  ياروش  رد  بزح  ياه  نوناک  ناگدـنیامن  تیوضع  تدـم  هدام 32 - 
ناگدنیامن ناتسا و  ياروش  رد  ناتسرهش  ياهاروش  ناگدنیامن  ناتسرهش و  ياروش  رد  رهش  شخب و  ياهاروش  ناگدنیامن  شخب و 

.تسا لاس  ود  يزکرم  ياروش 

تیوضع طیارش 

: تسا ریز  رارق  هب  بزح  رد  تیوضع  طیارش  هدام 33 - 

.ناریا تیعبات  - 1

.مامت لاس  نس 18  - 2

.دنوش یم  بزح  هب  هتسباو  وضع  طوبرم  همان  نییآ  ربارب  دشاب  مامت  لاس  زا 18  رتمک  نانآ  نس  هک  یناسک  هرصبت - 

.یعامتجا قوقح  زا  تیمورحم  نتشادن  - 3

فلتخم تاررقم 

.دسر یم  ییارجا  تأیه  بیوصت  هب  داهنشیپ و  لکریبد  فرط  زا  بزح  ءاضعا  هیبنت  قیوشت و  همان  نییآ  هدام 34 - 

يارب یـصاخ  بیترت  همانـساسا  نیا  رد  هک  يدراوم  رد  زج  هب  دوش  یم  ذاختا  یبزح  ياهدـحاو  رد  هک  یتامیمـصت  هیلک  هدام 35 - 
.تسا ربتعم  رضاح  ياضعا  ءارآ  تیرثکا  اب  تسا  هدش  ینیب  شیپ  اهنآ 
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رد رگم  دوـش  یم  هتـشاذگ  ءارجا  دروـم  هب  ییارجا  تأـیه  بیوـصت  لـکریبد و  داهنـشیپ  هب  بزح  ياـه  هماـن  نییآ  هیلک  هدام 36 - 
.دشاب هدش  ینیب  شیپ  يرگید  وحن  هب  همانساسا  نیا  رد  هک  يدراوم 

.تسا نارهت  بزح  یلصا  زکرم  هدام 37 - 

سسؤم ناگدنیامن  عمجم  بیوصت  هب  هام 1354  تشهبیدرا  هبنشجنپ 11  خیرات  رد  هرصبت  هدام و 7  رد 38  همانساسا  نیا  هدام 38 - 
بزح ینوناق  تبث  يارب  هک  دش  هداد  رایتخا  ناشیا  هدنیامن  ای  لکریبد  ادیوه  سابع  ریما  ياقآ  هب  .دیـسر  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح 

.دروآ لمع  هب  مزال  مادقا 

ص:243
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ادـیوه و شنکاو  زا  اما ، دـندرکن ؛ ناهنپ  همانـساسا  ییاـهن  نتم  زا  ار  دوخ  یلاحـشوخ  ادـیوه ، ساـبع  ریما  یـسایس  ياـبقر  دـنچ  ره 
همانساسا همانمارم و  هدش  بیوصت  نتم  هب  تبسن  شنارادفرط 

میناد یمن  میرادن و  یعالطا  تشهبیدرا 1354 ، ياهزور 10 و 11  یط  بزح  لوا )  ) سسؤم هرگنک  رد  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح 
اب .دندوب  هدروآ  لمع  هب  ار  مزال  ياهیگنهامه  هاش  اب  هزادنا  هچ  ات  زیخاتـسر  بزح  همانـساسا  همانمارم و  سیون  شیپ  نارگ  حالـصا 

میناوت یمن  لاح ، نیا 

؛ تشادن یعالطا  دوب ، عوقو  لاح  رد  هرگنک  يرازگرب  لوط  رد  هک  یتانایرج  زا  وا  هک  میریذپب 

هک تفریذپ  ناوت  یم  لکشم  دوب و  يو  هقالع  دروم  بزح  اهنت  همانـساسا  همانمارم و  بیوصت  یـسررب و  هرگنک  یلـصا  هفیظو  اریز ،
همانـساسا و حالـصا  رد  یـشقن  نیرتکچوک  هرفن ، رازه  دـنچ  ناگدـننک  تکرـش  ریاس  هرگنک ، يرازگرب  یلـصا  نانادرگراک  زج  هب 

ییأر مه  دش  یم  مالعا  هرگنک  نوبیرت  زا  هک  یتامیمصت  اب  دنتشاد  هزاجا  اهنت  نانآ  .دنشاب  هدرک  افیا  بزح  همانمارم 

تیاهن هب  هرگنک  يرازگرب  لوط  رد  نیگنر  ياهییاریذپ  تاس و  روس و  زا  دنناوت  یم  ات  دنیامن و 

(1) .دنوش دنم  هرهب 

تاباختنا يدوز  هب  درک  مالعا  هرگنک  نایاپ  زا  سپ  دوب ، هدش  تیبثت  زین  هرگنک  يوس  زا  وا  ماقم  هک  زیخاتسر  بزح  لکریبد  ادیوه ،
مدرم یـسایس  شزومآ  شقن  رب  اتدمع  زیخاتـسر ، بزح  فادها  دربشیپ  يارب  يو  .دش  دـهاوخ  زاغآ  یلم  ياروش  سلجم  هرود 24 

فلتخم ياهشخب  رد  دوب  رارق  هک  ار  یتاباصتنا  ادیوه  .درک  یبایزرا  شزومآ  نیا  روحم  ار  یبزح  ياهنوناک  دومن و  دیکأت 

ماجنا نانآ  يور  رب  ار  یبایشزرا  راک  دنناوتب  رما  نالوئسم  ات  دناوخ  یتقوم  دریگ ، تروص  بزح 

طباوض نیزگیاج  طباور ، هاگ  چیه  دوب و  دـهاوخ  هجوت  دروم  نانآ  ییآراک  افرـص ، دارفا  يریگراک  هب  رد  هک  دومن  هفاضا  دـنهد و 
هب يریگولج  یلکریبد  ماقم  ندش » لوغ   » زا هک  دومن  دیکأت  درک و  فیصوت  نیگنـس  رایـسب  ار  لکریبد  تیلوئـسم  يو  .دش  دهاوخن 

یفیاظو ماجنا  رد  ار  بزح  نالوئسم  ریاس  وا و  ات  تساوخ  زیخاتسر  بزح  قیدص  ياضعا  تلم و  داحآ  زا  ادیوه  .دمآ  دهاوخ  لمع 
هب يا  هقالع  نادنچ  اصخش  هک  دوزفا  لاح ، نیع  رد  يو  .دنهد  يرای  دنراد ، هدهع  رب  هک 

هک دناوخ  ینیگنس  هفیظو  ار  زیخاتسر  بزح  یلکریبد  درادن و  زیخاتسر  بزح  یلکریبد  يریزو و  تسخن  تمس  ود  نامأوت  نتـشاد 
تشاد و دهاوخن  دوجو  یتاقبط  يدنب  میـسقت  زیخاتـسر  بزح  هرادا  رد  ادـیوه  هدـیقع  هب  .دـش  یم  نآ  راد  هدـهع  يرگید  دوب  رتهب 

نتشاد نودب  یسک  چیه  تشاد و  دهاوخ  یگتسب  فلتخم  دارفا  راکتشپ  دادعتسا و  يدنمقالع و  هب  یبزح  روما  رد  تفرشیپ 

ص:244
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ياههورگ زا  ات  دروآ  تسد  هب  ار  مزال  تصرف  هرگنک ، هیماـتتخا  ینارنخـس  یط  ادـیوه  .درک  دـهاوخن  بسک  ار  یماـقم  یگتـسیاش 
بزح تیلاعف  نارود  رد  هژیو  هب   ) ناریا یسایس  هتشذگ  هک  یبیقر 

اریز .دننکن  هاگن » یسایس  دید  اب  ار  هتـشذگ  ياه  يزوریپ   » ات دیامن  هیـصوت  نانآ  هب  دنک و  داقتنا  دندرک ، یم  هئطخت  ار  نیون ) ناریا 
ماگ دـیدج  ياه  يزوریپ  هب  ندیـسر  يارب  ون  ياهدـیما  اب  میراد و  قلعت  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  هب  اـهنت  اـم  زورما   » وا هدـیقع  هب 

(1)« .میهن یم  جرا  زین  میا  هدروآ  تسد  هب  هتشذگ  لاس  هدزاود  هد ، یط  هک  ییاه  يزوریپ  هب  یلو  میراد ، یمرب 

مـسارم بزح ، سـسؤم  هرگنک  يرازگرب  هیـشاح  رد  تشاد ، رارق  نآ  سأر  رد  ادـیوه  سابع  ریما  هک  زیخاتـسر  بزح  يربهر  رداک 
گرزب هاگـشزرو  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  زا  نت  رازه  دص  کی  دودـح  مسارم ، نآ  رد  .دوب  هدـید  كرادـت  زین  يرگید  رت  هدرتسگ 

هناناج دوب ، هداهن  شروشک  مدرم  رب  میظع  یتّنم  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  اب  هک  هاش  صخـش  زا  ات  دـندش  عمج  رهماـیرآ )  ) تختیاـپ
دش و رازگرب  تشهبیدرا 1354  رد 12  ساپس ، هب  موسوم  مسارم ، نیا  .دننک  يرازگساپس 

زا ناریا  تیعمج  نویلیم  دنچ  یـس و  يوس  زا  یگدنیامن  هب  ساپـس `` ساپـس ، ساپـس ، ياهدایرف  اب  رفن  رازه  دصکی  نیا   » نآ یط 
، زیخاتسر بزح  روما  يراج  دنور  زا  یشرازگ  تئارق  زا  سپ  ادیوه   (2)« .دندرک يرازگساپس  زیخاتسر  بزح  داجیا  تبسانم  هب  هاش 

: تفگ نینچ  هاش  زا  ینادردق  رد  درک و  میدقت  هاش  هب  ار  ساپس »  » نیرز هحول 

هشیدنا كاخاین ، یگرزب  زیخاتـسر ، نامرآ  .نادواج  تلم  نیا  هدنرادهگن  تا ، يربهر  .يزوریپ  هار  هدنیاشگ  تا  هشیدنا  اهاشنهاش 
نیا نتخاس  هب  رتاـناوت  یگناـگی ، زا  ییورین  اـب  تناـمرف  هب  .میراد  یم  یمارگ  ار  زیخاتـسر  ناـمرآ  .میئوگ  یم  ساپـس  ار  تیربهر  و 

میهاوخرب زارفرس  نیمزرس 

(3)! تساخ

نآ هب  يرادافو  رد  اهنت  هن  دـید ، یم  دوخ  ندـش  دودـحم  تهج  رد  یماگ  ار  زیخاتـسر  بزح  لیکـشت  هکنآ ، اب  ادـیوه ، ساـبع  ریما 
زورلاس نیتسخن  رد  يو  .دوب  دوخ  ناراگزور  مه  دمآرـس  بزح ، سیـسأت  رطاخ  هب  هاش  زا  دـیجمت  رد  هکلب ، درکن ؛ یهاـتوک  زگره 

: دروآ ياج  هب  نینچ  ار  هاش  زا  ششیاتس  بتارم  دیدج و  بزح  هب  دوخ  تدارا  زیخاتسر ، بزح  سیسأت 

یتکلمم و روما  رد  مدرم  مومع  هبناـج  همه  تکراـشم  يارب  ار  هار  تفاـی  ققحت  هناـهاش  داـشرا  ریبدـت و  هب  هک  ناریا  تلم  زیخاتـسر 
خسار داقتعا  اب  .تسا  هدیـشخب  يرتشیب  يانغ  قمع و  ام  مدرم  یبالقنا  لیـصا  یگتـسبمه  یماگمه و  هب  هتخاس و  رتراومه  یعامتجا 

نیا ناشخرد  هدنیآ  هب 
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شخب ماهلا  ناریا و  یهاشنهاش  گرزب  یهدـنامرف  هدارا  تردـق  رکف و  تمظع  ربارب  رد  ام  یلم ، لازیال  يورین  هب  نامیا  اب  نیمزرس ،
یتح بالقنا  ياه  نامرآ  هب  تمدخ  رد  تلم و  هاش و  تمدخ  رد  هک  میهد  یم  نانیمطا  میروآ و  یم  دورف  میظعترـس  زیخاتـسر  نیا 

(1) .تشاد میهاوخنرب  تسد  شالت  زا  يا  هظحل 

ساپـس هک  نیا  مالعا  اب  درک و  داریا  یطوسبم  تانایب  هاش  ساپـس ، مسارم  رد  هدـننک  تکرـش  تیعمج  تاساسحا  زاربا  هب  خـساپ  رد 
، یگشیمه تداع  قبط  دنک ، یم  ناریا » تلم   » راثن ار  شلباقتم 

، تیطورـشم هک  شرادجات  ردپ  زا  دیجمت  نمـض  تخادرپ و  وس  نادـب  هطورـشم  عطقم  زا  ناریا  تالوحت  یخیرات  دـنور  حیرـشت  هب 
ماگنه ات  وا  تنطلـس  نارود  یط  هک  هک  درک  نیـسحت  ار  ییاهدرواتـسد  دوب ، هداد  هیدـه  شروشک  مدرم  هب  ار  یگدـنزاس  يدازآ و 

قبط وا  .دـیاشگب  تلم  يور  شیپ  ار  گرزب  ندـمت  ياـه  هزاورد  اـت  تفر  یم  هتفرگ و  تروص  روشک  رد  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت 
يداصتقا و یـسارکومد  کیتارکومد و  داصتقا  میهافم  زا  يا  هتفـشآ  ریـسفت  رگید  راب  دناوخ و  نئاخ  ار  دوخ  نیفلاخم  مامت  لومعم 
داد و دهاوخ  قوس  یلاعت  هار  رد  ار  روشک  هک  درمشرب  ناریا  خیرات  تازجعم  زا  ار  زیخاتسر  بزح  سیسأت  داد و  تسد  هب  نآ  ریاظن 
رد دـیاش  دراد و  داـی  هب  ناریا  خـیرات  هک  تسا  یتالیکـشت  نیرت  یلم  زورما   [ زیخاتـسر بزح   ] ناریا تالیکـشت  نـیا   » درک حیرـصت 

(2)« .درک ادیپ  ناوتب  ار  نآ  ریظن  رتمک  مه  رگید  ییاج 

ییارجا تأیه 

.درک ءاقبا  زیخاتسر  بزح  یلکریبد  تمـس  رد  ار  ادیوه  سابع  ریما  هرگنک  تساوخ ، یم  هاش  هکنانچمه  تاعیاش ، فالخرب  میدید ،
ابیرقت هک  زیخاتـسر  بزح  نکر  نیمود  .تـشاد  يرت  صخـشم  تیعـضو  لـکریبد  زیخاتـسر ، بزح  هناـگ  جـنپ  ناـکرا  زا  نیارباـنب ،

ییارجا تأـیه  بزح ، ییاـهن  همانـساسا  قبط  .دوب  ییارجا  تأـیه  تفرگ ، لکـش  لوا )  ) سـسؤم هرگنک  يرازگرب  زا  سپ  هلـصافالب 
نیبختنم زا  نت  جنپ  هاجنپ و  لکریبد و  ناماقم  مئاق  زیخاتسر ، بزح  لکریبد  لماش 

اهناتسا ناتسرهش و  رهـش ، شخب ، ياهاروش  ناگدنیامن  ندمآ  درگ  زا  دوب  رارق  هک  بزح  يزکرم  ياروش  .دش  یم  يزکرم  ياروش 
مئاق لکریبد و  قافتا  هب  اـت  دوب  ییارجا  تأـیه  هرفن  ياضعا 55  باختنا  بزح ، همانـساسا  قبط  نآ ، فیاظو  هلمج  زا  دوش ، لیکـشت 

هک ار  یفیاظو  وا  ناماقم 

ص:246
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ار دوخ  ياضعا  زا  رفن  کی  دوب  فظوم  ییارجا  تأیه  ءاضعا ، ندمآدرگ  زا  سپ  .دـهد  ماجنا  دوب ، هدرک  نییعت  نآ  يارب  همانـساسا 
يارب هسیئر  تأـیه  .دـنیزگرب  یـشنم  ناونع  هب  ار  رگید  نت  ود  سیئر و  بیاـن  تمـس  هب  ار  دوـخ  ناـیم  زا  رفن  ود  سیئر و  ناوـنع  هب 
دروم ار  بزح  يراج  روما  ات  دـهد  هسلج  لیکـشت  رابکی  هناهام  دوب  فظوم  ییارجا  تأـیه  .دـندش  یم  باـختنا  لاـس  کـی  تدـم 

، هاگره .دراذگب  ارجا  دروم  هب  دنک و  يریگ  میمصت  دوخ  تارایتخا  هطیح  رد  هداد و  رارق  یسررب 

لیکـشت زین  يا  هداعلا  قوف  تاسلج  تسیاب  یم  ییارجا  تأیه  دنداد ، یم  يأر  ءاضعا  زا  نت  لقادح 20  ای  درک ، یم  اضاقت  لکریبد 
؛ يزکرم ياروش  تامیمـصت  هرگنک و  تابوصم  يارجا  رب  تراظن  زا : دوب  ترابع  ییارجا  تأیه  تاراـیتخا  فیاـظو و  هطیح  .دـهد 

ياروش رد  اروش  ره  ناگدـنیامن  نینچمه  بزح و  ياهاروش  اـهنوناک و  ياـضعا  رثکادـح  لقادـح و  نییعت  اـه ؛ هماـن  نیئآ  بیوصت 
یسایس رتفد  ای  لکریبد و  يوس  زا  هک  يروما  هرابرد  يریگ  میمصت  رظن و  راهظا  رتالاب ؛

؛ یـسایس رتفد  هجوت  دروم  لـئاسم  حرط  داهنـشیپ  یـسایس ؛ رتفد  رد  تیوضع  يارب  دوخ  ياـضعا  زا  نت  باختنا 15  دـش ؛ یم  عاجرا 
یسررب و یمومع ؛ یلم و  لئاسم  یسررب  يارب  یصصخت  ياه  هتیمک  نییعت  هرگنک ؛ راک  روتسد  هرابرد  يریگ  میمـصت  یگدیـسر و 

نآ شرازگ  لاسرا  بزح و  روما  هیلک  رد  تراظن  نویـسیمک  لیکـشت  اهنمجنا ؛ نیـسلجم و  یگدـنیامن  نابلطواد  هراـبرد  رظنراـهظا 
.لکریبد داهنشیپ  هب  ینامزاس  رادومن  هجدوب و  نییعت  سرباسح و  نییعت  ییارجا ؛ تأیه  يارب 

نکر ره  زا  شیپ  نآ  يریگ  لکـش  هک ، نیا  .دوب  رادروخرب  یتـیمهارپ  هاـگیاج  زا  ییارجا  تأـیه  زیخاتـسر ، بزح  ناـکرا  ناـیم  رد 
رس رد  نآ  هجوت  لباق  هاگیاج  هب  تفرگ  رارق  هجوت  دروم  يرگید 

تیمها زیخاتـسر  بزح  ناسـسؤم  سنارفنک  هیحاـتتفا  رد  لـکریبد  ادـیوه  ساـبع  ریما  .دوـب  طوـبرم  بزح  روـما  هـب  نداد  ناـماس  و 
یبایزرا لـکریبد  ماـقم  يارب  يدـنمتردق  ییارجا  يوزاـب  ار  نآ  دـش و  روآداـی  ار  بزح  روما  هرادا  رد  ییارجا  تأـیه  ریذـپانراکنا 

رد هدننک  تکرـش  دارفا  زا  نت   226 هعرق ، دیق  اب  سسؤم  هرگنک  رد  زیخاتـسر  بزح  همانـساسا  همانمارم و  بیوصت  زا  سپ   (1) .درک
تشاد رارـصا  زین  هاش   (2) .دـننیزگرب ار  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  ییارجا  تأیه  تقوم  ياـضعا  نیلوا  اـت  دـندش  باـختنا  هرگنک 

رد 16 طقف   (3) .دوش هتـشادرب  بزح  نتفرگ  ناماس  هار  رد  يدـج  یماگ  ات  دـنوش  باختنا  تصرف  نیلوا  رد  ییارجا  تأیه  ياـضعا 
تأیه بیکرت  رد   (4) .دنیزگرب ار  ییارجا  تأیه  هرفن  ياضعا 55  تسناوت  بختنم  هرفن  هورگ 226  هک  دوب  تشهبیدرا 1354 
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هدـنیامن نیبختنم  زا  نت  هک 7  دش  یم  هتفگ  .دـندش  هدـیزگرب  نارهت  زین  لک و  يرادـنامرف  ناتـسا و  زا 23  نـت  یباختنا 24  ییارجا 
نایم زا  هدنام  یقاب  نت  دندوب و 24  یعامتجا  فلتخم  ياههورگ 

« یعاـمتجا لـئاسم  ناسانـشراک  زا  يرفن  دـنچ  دنتـشاد و  رظن  بزح  همانــساسا  هماـن و  نـیئآ  هـیهت  رد   » هـک دـندش  باـختنا  يدارفا 
هرفن ياضعا 55  هک  دنا  هدرک  دیدرت  يدـج  روط  هب  هتکن  نیا  رد  زیخاتـسر ، بزح  یتالیکـشت  تالوحت  نارظان  زا  یخرب   (1) .دندوب

هدیزگرب امیقتسم  ییارجا ، تأیه 

یم دوب ، ییارجا  تأـیه  رد  هدـیزگرب  ياـضعا  زا  دوخ  هک  یتوملا  یفطـصم  .دنـشاب  هدوـب  سـسؤم  هرگنک  بختنم  هرفن  هورگ 226 
: دیوگ

رد موـلعم  رارق  زا  یلو  .دـندش  باـختنا  هرگنک  نیبـختنم  رفن  شــش ] تـسیب و  و   ] تـسیود فرط  زا  ییارجا ]  ] روـبزم تأـیه  ارهاـظ 
دحاو بزح  شقن  دنناوتب  هک  دوب  قباس  بازحا  اه و  نامزاس  اههورگ و  زا  یبیکرت  هدش و  یسررب  اهنآ  هرابرد  فلتخم  ياههاگتسد 

(2) .دننک يزاب  یبوخ  هب  ار 

تأیه ياضعا  باختنا  رد  قباس  یبزح  تاماقم  كاواس و  يدنواهن ، گنـشوه  رتکد  حرف ،)  ) ونابهـش ریظن  يدارفا  یتوملا  هدـیقع  هب 
همانزور  (3) .دنتشاد یمهم  شقن  زیخاتسر  بزح  ییارجا 

: درک یفرعم  ریز  حرـش  هب  ار  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  تقوم  ییارجا  تأیه  وضع  یماسا 55  تشهبیدرا 1354  رد 17  ناگدنیآ 
.7 نوـمزآ ، رهچوـنم  . 6 یمخفا ، زاــنهم  . 5 یهلا ، هّللادــمح  . 4 یغادـلا ، لـیلخ  . 3 راـگزومآ ، دیـشمج  . 2 دــنمجراریما ، یلیل  . 1»

(4)، یتوملا یفطصم  . 8 نایاقآ ، يداهلادبع 
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ص 197. دلج 12 ، نامه ، - . 3
ارتکد سناسیل و  نارهت  هاگـشناد  زا  داصتقا  ییاضق و  ياه  هتـشر  رد  بیترت ، هب  .دـش  دـلوتم  لاس 1306  رد  یتوملا ، یفطـصم  - . 4

.دوب داد  هیرشن  ریبدرـس  ینالوط  تدم  .درک  زاغآ  لاس 1321  رد  یناملراپ  يراگنربخ  اب  ار  دوخ  یتاـعوبطم  ياـهتیلاعف  يو  .تفرگ 
5  ) یعقاو ياهناتساد  . 1 تشاد : ریز  حرـش  هب  یتافیلأت  یتوملا  .دوب  هیرـشن  ریدم  یتوملا  یفطـصم  نز  ردپ  يرون  يدیمع  نسحلاوبا 

تـسخن نارود  رد  .رهمایرآ  نیرتکد  . 4 و : ناریا ؛ رد  يا  همانرب  داـصتقا  . 3 برغ ؛ قرش و  يداصتقا  ياهمتـسیس  هسیاقم  . 2 دلجم ؛)
هب یتوملا  رتکد  نیون  ناریا  بزح  سیـسأت  زا  سپ  .دوب  نویلم  بزح  هتـسجرب  ياضعا  زا  دـش و  ریزو  تسخن  نواعم  لاـبقا ، يریزو 

تیرثکا نویـسکارف  ربهر  سلجم  رد  یتوملا  .تفای  هار  یلم  ياروش  سلجم  هب  ادـیوه  زا  شیرادـفرط  فطل  هب  تسویپ و  بزح  نیا 
زا سپ  زورما  حبص  هیرشن  .درک  یم  يربهر  مه  ار  زورما  حبـص  یتاعوبطم  هسـسؤم  نآ ، رانک  رد  دوب و  نیون ) ناریا  بزح  رادفرط  )

هلجم تروص  هب  زورما  حبص  لاس 1341  زا  اما ، دش ، یم  رـشتنم  همانزور  تروص  هب  یتوملا  تیریدـم  هب  دادرم 1332  ياتدوک 28 
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رد تیوضع  ریظن  یلغاشم  یلم  ياروش  سلجم  هرود  دـنچ  رد  یگدـنیامن  ریزو و  تسخن  تنواعم  رب  هوـالع  یتوملا  .تفاـی  راـشتنا 
زا سپ  .تسا  هدرک  تبث  دوخ  همانراک  رد  زین  ار  یجراخ  تالماعم  تکرـش  هریدم  تأیه  رد  تیوضع  نارمع و  هاگنب  هریدـم  تأیه 

دش و باختنا  نآ  یـسایس  رتفد  ییارجا و  تأیه  رد  دـمآ و  رد  نآ  تیوضع  هب  گنرد  یب  یتوملا ، رتکد  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت 
هب دوب و  يرنوسامارف  ياـهژل  وضع  یتوملا ، .دـش  سلجم  هناور  یلم  ياروش  سلجم  هرود 24  رد  .درک  بسک  ار  یـساسح  تیعقوم 

ندـنل هب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  هناتـسآ  رد  يو  .دومن  تفاـیرد  ار  نویاـمه  موس  هجرد  ناـشن  يوـلهپ  میژر  هب  شتامدـخ  ساـپ 
تاحفص يالبال  رد  هک  تخاس  رشتنم  يولهپ » رصع  نارگیزاب   » و يولهپ » رـصع  رد  ناریا   » ناونع تحت  ییاهباتک  هسلـس  تخیرگ و 

، راـیحلاص زا : لـقن  هب  .تفاـی  ناوت  یم  مود ، يوـلهپ  هرود  رد  ناریا  خـیرات  تـالوحت  هراـب  رد  یهجوـت  لـباق  بلاـطم  نآ ، رامـشرپ 
نارهت هلجم  لوا ، باتک  يولهپ ، رـصع  تاعوبطم  یخیراـت ؛ دانـسا  یـسررب  زکرم  و : ص 5 ؛ رـصاعم ، تاعوبطم  هرهچ  نیـسحمالغ ؛

؛ یخیرات دانسا  یسررب  زکرم  و : ص 159 ؛ كاواس ؛ دانسا  تیاور  هب  لابقا  رهچونم  یخیرات ؛ دانسا  یـسررب  زکرم  ص 319 ؛ روصم ،
ص 49. كاواس ، دانسا  تیاور  هب  يدهاز  ریشدرا 
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.15 يرباج ، دارم  . 14 ددجت ، نیسح  . 13 دازکاپ ، شخب  کلم  . 12 دنمورب ، یلقردیح  . 11 رادیب ، جات  نیرز  . 10 هدیزرب ، دمحا  . 9

.21 یحور ، اـمه  . 20 یئار ، رفعج  . 19 رفداد ، بیبـح  . 18 شیدـناریخ ، اضرمالغ  . 17 يریرح ، اضردـمحم  . 16 ییارچ ، ردنکـسا 
، نامداش رقاب  . 26 یعیفش ، ازریم  . 25 یمیلس ، رهچونم  . 24 ینیدلا ، جارس  دباعدمحم  . 23، درف باتهز  میحر  . 22 ییوگنز ، هّللادبع 

دمحا . 32 روپافـص ، يدهم  . 31 یحابص ، هیـضرم  . 30 یقودـص ، هّللا  نـیع  . 29 يرافـص ، یلعدمحم  . 28 ولماش ، مساـقلاوبا  . 27
.38 (1)، یبطق اضر  . 37 بسن ، ینابرق  نیسح  . 36 یشیرق ، دمحا  . 35 ینامرهق ، نسحم  . 34 ینامیا ، حاتفلادبع  یلع  . 33 ینارمع ،

نیسح خیش  . 43 يوسوم ، نیسحدمحم  . 42 يوسوم ، دیجملادبع  . 41 يدروجال ، مساق  . 40 یجنگ ، رهچونم  . 39 یمساق ، يدهم 
.48 يدیفم ، نیدلا  سمـش  . 47 يرهاب ، دضتعم  دـمحم  . 46 نویامه ، شویراد  . 45 یچراز ، يدمحم  نیـسحدمحم  . 44 يذوخأم ،

گنشوه ص:249 . 52 یهدژم ، ردتقم  هّللارصن  . 51 يدمتعم ، مساق  . 50 رهم ، گنهرف  . 49 روصنم ، داوج 

رـسمه نیرخآ  ابید ، حرف  ییاد  شردپ ، .دوب  تسدگنت  اتبـسن  شا  هداوناخ  .دش  دلوتم  نارهت  رد  یلعدمحم ، دنزرف  یبطق ، اضر  - . 1
یبطق اضر  .درک  یم  یگدـنز  اضر ، ردـپ  یبطق ، یلعدـمحم  لزنم  رد  هدـیرف ، شردام  اب  هارمه  هاش ، اب  جاودزا  زا  لبق  حرف  .دوب  هاش 

تایـضایر سرد  رد  هک  یبطق  .دـش  هسنارف  یهار  لیـصحت  همادا  يارب  دـنارذگ و  ناریا  رد  ار  دوخ  هطـسوتم  ییادـتبا و  تالیـصحت 
.دیناسر مامتا  هب  سیراپ  کینکت  یلپ  هاگشناد  رد  تایـضایر ، اب  طبترم  ياه  هتـشر  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  تشاد ، یبوخ  تفرـشیپ 
هجدوب همانرب و  نامزاس  رابرد و  راک  عطاقم  هب  شردـپ  .داهن  یقرت  هب  ور  یبطق ، هداوناخ  یلاـم  عاـضوا  حرف  اـب  هاـش  جاودزا  زا  سپ 

تیریدم هب  يولهپ ، هاگـشناد  رد  سیردت  یتدـم  زا  سپ  .تفای  یناوارف  ذوفن  رابرد  رد  مه  یبطق  اضر  رگید  يوس  زا  دـش و  لیدـبت 
ياتـسار رد  درک و  ظفح  ار  دوخ  تیعقوم  یبطق  زیخاتـسر ، بزح  تیلاعف  نارود  مامت  رد  .دـش  بوصنم  نویزیولت  ویدار و  ناـمزاس 
يراکمه پچ  ياههورگ  اب  اپورا ، رد  لیـصحت  ماگنه  رد  هک  یبطق  .تفرگ  تمدـخ  هب  ار  عوبتم  نامزاس  تاـناکما  بزح ، فادـها 

نیا هلمج  زا  .درک  بذـج  ناـمزاس  نیا  فلتخم  ياهـشخب  رد  ار  قباـس  ياـهیپچ  زا  يرایـسب  ناریا ، یلم  نویزیولت  هب  دورو  اـب  دومن ،
مئاق مه  یتدم  دـش و  نویزیولت  ویدار و  رد  یبطق  نواعم  نایرفعج ، .درک  هراشا  نایرفعج  دـمحم  هاوخکین و  زیورپ  هب  ناوت  یم  دارفا 

و: ص 148 ؛ كاواـس ، دانـسا  تیاور  هب  يدـهاز  ریـشدرا  یخیراـت ؛ دانـسا  یـسررب  زکرم  زا : لـقن  هـب   ) .دوـب زیخاتـسر  بزح  ماـقم 
(. ص 33 رصاعم ، تاعوبطم  هرهچ  نیسحمالغ ؛ رایحلاص ،
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(1)« .هناگی رصان  . 55 داکز ، یمشاه 

يرنوسامارف و ياهژل  وضع  هک  میسانش  یم  ار  نت  لقادح 26  زیخاتـسر  بزح  تقوم  ییارجا  تأیه  نیلوا  هرفن  ياضعا 55  نایم  رد 
(، اهییاکیرمآ ژل   ) رتیپاش ناریا  ژل  وضع  راگزومآ ، دیشمج  رتکد  . 1 زا : دندوب  ترابع  نت  نیا 26  .دوب  زنیال  يراتور و  ياههاگشاب  ای 

نارهت و ياـهژل  وضع  یتوملا ، یفطـصم  . 3 يرنوساـمارف ، وضع  نومزآ ، رهچوـنم  . 2 يزکرم ، نارهت  يراتور  هاگـشاب  هب  هتـسباو  و 
.5 ناهفصا ، كرادناژ و  شناد ، ياهژل  وضع  دنمورب ، یلقردیح  . 4 يزکرم ، نارهت  يراتور  هاگشاب  سیئر  زین  شناد و  كرادناژ و 
ژل وـضع  درف ، باـتهز  میحر  . 7 يرـسک ، ژل  وضع  شیدـناریخ ، اـضرمالغ  رتکد  . 6 يرنوساـمارف ، وضع  يریرح ، اضردـمحم  رتکد 

ریبد انیس و  یلعوبا  ژل  نواعم  یمیلست ، رهچونم  رتکد  . 8 زنیال ، هاگشاب  نارای و  تیعمج 

رتکد . 11 رایزام ، زنیال  سیئر  ینامیا ، یلع  . 10 رون ، نارهت و  ياهژل  وضع  يرافص ، یلعدمحم  . 9 طارقس ، لامک  يولوم و  ياهژل 
، رحس هراتـس  ژل  وضع  يدروجال ، مساق  . 13 ارتیم ، رون و  ياهژل  وضع  یـشیرق ، دمحا  رتکد  . 12 يرنوسامارف ، وضع  نامرهق ، داـهرف 

وضع يدیفم ، نیدلا  سمش  رتکد  . 16 نارهت ، ژل  وضع  يرهاب ، دضتعم  دـمحم  رتکد  . 15 نارهت ، ژل  وضع  يوسوم ، دـیجملادبع  . 14
هاگـشاب وضع  شناد و  شوروک و  یغورف و  نارهت و  يولوم و  ياـهژل  وضع  روصنم ، داوـج  . 17 طارقـس ، لامک  ریبکریما و  ياهژل 
يراتور هاگـشاب  وضع  یغورف و  هشیدـنا و  لامک  يدعـس و  هواک و  ياهژل  وضع  رهم ، گـنهرف  رتکد  . 18 يزکرم ، نارهت  يراـتور 

، یهدژم ردتقم  هّللارصن  رتکد  . 20 يرنوسامارف ، وضع  يدمتعم ، مساق  رتکد  . 19 يزکرم ، نارهت 

زاریـش و ناریا و  گرزب  ژل  ریبکریما و  یغورف و  باتفآ و  یباراف و  ياهژل  وضع  يدـنواهن ، گنـشوه  رتکد  . 21 يرنوسامارف ، وضع 
، يرلناخ زیورپ  رتکد  . 22 تشر ، يراتور  هاگشاب  وضع 

شوروک و رتیپاش  یغورف و  شوروک و  شناد و  يدعس و  مایخ و  نارهت و  ياهژل  وضع  هناگی ، رـصان  رتکد  . 23 يرنوسامارف ، وضع 
هّللا بیبح  رتکد  . 24 تفای ،) ءاقترا  كراـم  هجرد  هب  لاس 1349  رد  هناگی  رصان  ، ) ناریمش يراتور  هاگـشاب  وضع  طارقـس و  لامک 

، يدعس ژل  وضع  رفداد ،

نارهت يراتور  هاگـشاب  وضع  نوسامارف و  نویامه ، شویراد  . 26 يزکرم ، نارهت  يراـتور  هاگـشاب  وضع  یجنگ  رهچونم  رتکد  . 25
(2) .يزکرم

ص:250

: هب دـیرگنب  رتشیب  تاـعالطا  يارب  . 2 صـص 1 -  تـشهبیدرا 1354 ، هبنـشراهچ 17  ش 2212 ، لاس 8 ، ناگدـنیآ ، هماـنزور  - . 1
هحفص 12. تشهبیدرا 1354 ،  23 هرامش 68 ، لاس 35 ، اهیندناوخ ، و : 362 ؛ صص 361 -  دلج 12 ، نیشیپ ، یفطصم ؛ یتوملا ،

ناریا 1333- ياـهزنیال  و  اـهنیراتور ، اـهرنوسامارف ، یمالـسا ؛ بـالقنا  دانـسا  زکرم  هب : دـیرگنب  رتشیب ، تاـعالطا  بسک  يارب  - . 2
.1357
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، بزح ییارجا  تأیه  وضع  راگزومآ ، دیـشمج  رتکد  دـش  رازگرب  تشهبیدرا 1354  رد 17  هک  ییارجا  تأـیه  تسـشن  نیتسخن  رد 
رتـکد نینچمه  .دـش  باـختنا  ییارجا  تأـیه  سیئر  نیلوا  ناوـنع  هب  یمادختـسا ، يرادا و  روـما  ناـمزاس  تسرپرـس  روـشک و  ریزو 
ناونع هب  دندوب ،) ییارجا  تأیه  ياضعا  زا  ود  ره  هک   ) نانز نامزاس  لکریبد  یمخفا ، زانهم  يولهپ و  هاگـشناد  سیئر  رهم ، گنهرف 

رتکد یمساق و  يدهم  .دندش  هدیزگرب  ییارجا  تأیه  سیئر  بیان  ود 

(1) .دندش اریذپ  ار  ییارجا  تأیه  هناگود  ياهیشنم  تمس  مه  ددجت  نیسح 

رد هک  یبلطم  یط  ییارجا  تأیه  راک  هب  زاغآ  زا  سپ  هلـصافالب  زیخاتـسر ، بزح  تقوم  ییارجا  تأیه  ياضعا  زا  نویامه  شویراد 
راتفر یشیدنارود ، اب  درپس ، پاچ  هب  ناگدنیآ  همانزور 

زا یشخب  هک  ییارجا  تأیه  یلک  بیکرت  ندرمشرب  نمض  درک و  یبایزرا  ار  ییارجا  تأیه  ياضعا  يور  شیپ  یعامتجا  یـسایس - 
هدش باختنا  دارفا  زا  دش ، یم  لماش  ار  روشک  یسایس  ماظن  هندب 

وحن هب  ار  دوخ  هررقم  فیاظو  دناوتب  هدش  هدیزگرب  تأیه  دومن  يراودـیما  راهظا  درک و  یتیاضران  راهظا  نانآ  شنیزگ  هویـش  زین  و 
تحت هک  نویامه  راتشون  نیا  رد  .دناسر  ماجنا  هب  یبولطم 

: دوب هدمآ  نینچ  دش ، رشتنم  ناگدش » باختنا  يامیس   » ناونع

نامز ات  مک  تسد  بزح  نیا  يربهر  يامیـس  ندـش  رت  نشور  هب  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  ییارجا  تأـیه  وضع  یماسا 55  مالعا 
دنهاوخ یفرعم  زین  لکریبد  ياه  ماقم  مئاق  بزح و  یـسایس  رتفد  ياضعا  رگید  زور  دنچ  ات  دنک  یم  کمک  هدـنیآ  هرگنک  لیکـشت 

بازحا نالاعف  .دنک  یم  هولج  عیسو  هبسنلاب  يا  هزیمآ  ییارجا  تأیه  هاگن  نیتسخن  رد  .دش  دهاوخ  لیمکت  يربهر  يامیس  دش و 

لیکشت ار  رتگرزب  هورگ  يا  هفرح  نارادمتسایس  .دنا  تیلقا  رد  اما  دنراد  روضح  تردق  اب  قباس 

رد رگید  یعامتجا  هورگ  ره  زا  نیـشیپ  هبتر  یلاع  نادـنمراک  نارکفنـشور و  اه ، تارکونکت  .دـنرادن  طلـسم  تلاح  اـما  دـنهد ، یم 
ناوت یم  زاغآ  زا  ار  تأیه  ياضعا  زا  یضعب  .دنراد  هدنیامن  ییارجا  تأیه 

هب لاوئس  ياه  تمالع  نیا  .دراد  دوجو  لاوئس  ياه  تمالع  اهنآ  بلاغ  ربارب  رد  اما  درک  قیدصت 

تسیاب یم  دریگ  یم  رارق  ناشمان  ربارب  رد  اه  تمالع  نیا  هک  یناسک  .تسین  بیذکت  ای  دییأت و  يانعم 

ناوت یمن  الاح  زا  .دـنهدب  ناشن  هزات  هنیمز  کی  رد  راـب  نیتسخن  يارب  هاـگ  راـب و  نیمدـنچ  يارب  هاـگ  یـسایس  یگدـنز  رد  ار  دوخ 
بزح هک  دهد  یم  ناشن  نیا  تسانشآ و  اه  هفایق  تیرثکا  لاح  ره  رد  .دمآ  دنهاوخ  ردب  نادیم  زا  دنلبرس  اهنآ  زا  ات  دنچ  هک  تفگ 

مه هتـشذگ  زا  ندیرب  هناشن  تسین  هتـشذگ  همادا  هناشن  هک  یلاح  رد  تسا  هدرک  دـیکأت  نآ  لکریبد  هک  نانچ  ناریا  تلم  زیخاتـسر 
بلاغ .تسین 

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 417 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_251_1
http://www.ghaemiyeh.com


ياه نامزاس  رانک  هشوگ و  رد  دـنا ، هدوبن  یبزح  ياه  تیلاعف  رد  هک  نآ  اب  اریز  .دنتـسین  هزات  مه  نادـنچ  عقاو  رد  هزات  ياـه  هرهچ 
.دنا هتشاد  رارق  یتلود  یسایس و 

ص:252

ص 12. تشهبیدرا 1354 ، هبنشجنپ 18  ش 2213 ، لاس 8 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 1
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راتفگ و هرابرد  يرواد  هویش ، نیرتهب  .دوب  دهاوخ  نآ  ياضعا  تیصخش  هب  هجوت  اب  ییارجا  تأیه  هرابرد  يرواد  هویـش ، نیرتدب  اما 
هک تسا  هتشاد  دوجو  تنس  نیا  ناریا  رد  .تساهنآ  رادرک 

ياه تنـس  اریز  دراذگ ، رانک  دـیاب  ار  هویـش  نیا  .دـنز  یم  یفرح  هچ  سک  نالف  هکنیا  هن  دـنز  یم  یـسک  هچ  ار  فرح  نالف  مینیبب 
یسک هچ  هک  نیا  هن  دوش  یم  هتفگ  هچ  دینیبب  دننک  یم  دیکأت  ام  یفسلف 

مینزب فک  دیاب  هن  میدش  وربور  یعقاو  یگدنز  ياه  شیامزآ  اب  هک  نآ  زا  شیپ  ناس  نیدب  .دیوگ  یم 

.میورب رانک  مینک و  مخا  هن  میشکب و  اروه  و 

هرامـش هک  شاک  يا  دنتـشاد و  یم  ییارجا  تأیه  رد  يرترثؤم  روضح  یعامتجا  رتگرزب  ياه  هورگ  شاـک  يا  تفگ  ناوت  یم  هتبلا 
ياضعا باختنا  هویـش  شاـک  يا  تفگ  ناوت  یم  نینچمه  .دوب  یم  رتشیب  بزح  يربهر  مهم  نوناـک  نآ  رد  هزاـت  اـعقاو  ياـه  هرهچ 

بیکرت تسا و  نتفرگ  لکش  لاح  رد  زونه  بزح  هک  درک  شومارف  دیابن  اما  .دوب  یم  رت  کیتارکومد  رت و  نشور  ییارجا  تأیه 

یگدنز روحم  هک  یبزح  يارب  دریگ  یم  تروص  نونکا  هچ  نآ  ناس  نیدب  .دش  دـهاوخ  نییعت  يدـعب  هرگنک  رد  نآ  يربهر  ییاهن 
.دراد تقوم  هبنج  دوب ، دهاوخ  ناریا  هدنیآ  یسایس 

دید تشاد و  يرت  قیقد  يرواد  ناوت  یم  بلطم  نیا  ندش  نشور  اب  هنوگچ ؟ دننکب و  دنهاوخ  یم  هچ  دـنیوگب  دـیاب  نونکا  ناربهر 
كرد ار  مدرم  هاشنهاش و  ياه  تساوخ  دناوت  یم  بزح  يربهر  ایآ 

(1) .هن ای  دروآرب  دنک و 

، لـکریبد زا  سپ  هک  دوب  بزح  نکر  نیلوا   (2)، دنا هدـیمان  زیخاتـسر  بزح  نکر  نیرت  یلاع  ار  نآ  عبانم  یخرب  هک  ییارجا  تأیه 
تفر و یم  رامش  هب  نآ  ییارجا  يوزاب  نیرت  مجسنم  نیرت و  لکشتم  بزح ، تیلاعف  نارود  نایاپ  ات  درک و  زاغآ  امسر  ار  دوخ  راک 

دارفا امامت  زین  نآ  ياضعا 

راتفر رد  دوجوم  مظن  یعون  زا  روشک  يدانـسا  يویـشرآ و  زکارم  رد  هدنام  یقاب  تاسلج  تروص  .دندوب  یـسایس  یبزح و  هیاپ  دنلب 
بیوصت  (3) .دراد تیاکح  تأیه  نیا  ییارجا  یسایس و 

رد ییارجا  تأیه  همان  نییآ  ارهاظ  .دیماجنا  لوط  هب  هام  شش  ییارجا  تأیه  یلخاد  همان  نییآ 

رابکی هناهام  ییارجا  تأیه  تاسلج  هماـن ، نییآ  نیا  هیاـپ  رب  .دیـسر  تأـیه  ياـضعا  بیوصت  هب  هامرذآ 1354  لیاوا  ناـبآ و  رخاوا 
رارق راک  روتسد  رد  زین  هداعلا  قوف  تاسلج  لیکـشت  ییارجا  تأیه  ياضعا  زا  نت  لقادح 20  داهنشیپ  اب  اترورض ، دش و  یم  رازگرب 
لماش ار  تأیه  ياضعا  مامت  زا  رفن  کی  هفاضا  هب  فصن  اـب  ربارب  هک  نت  لقادح 28  اب  ییارجا  تأیه  تاسلج  نینچمه ، .تفرگ  یم 

ییارجا مزال  رابتعا  زا  زین  نآ  هذختم  تامیمصت  تفای و  یم  تیمسر  دش ، یم 
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ص 9 و ص 41. تشهبیدرا 1354 ،  23 ش 68 ، لاس 35 ، اهیندناوخ ، زا : لقن  هب  - . 1
ص 5. نامه ، - . 2

شخب زین  ناریا و  رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  دانسا  زکرم  رد  زیخاتسر  بزح  ییارجا  تأیه  هب  طوبرم  هسلج  تروص  اههد  - . 3
.تسا طوبضم  هسسؤم  نیا  هناخباتک  یسراف  كرادم 
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(1) .دوب رادروخرب 

رد ییارجا  تأـیه  ياـضعا  نآ  ساـسا  رب  هک  دـیناسر  بیوـصت  هـب  ار  يداهنـشیپ  ییارجا  تأـیه  هاـم 1355 ، يد  مراـهچ  هبنـش  زور 
ياضعا زا  یخرب  يدراوم ، رد  نآ  زا  شیپ  .دـنوش  لوغـشم  راک  هب  دنتـسناوت  یمن  رگید  یبزح  تقو  مامت  راد و  تیلوئـسم  ياهتمس 

کنیا دندوب و  هدومن  هفیظو  ماجنا  روشک  فلتخم  ياهناتسا  رد  زیخاتسر  بزح  يریبد  ریظن  ییاهتیلوئسم  رد  نامزمه  ییارجا ، تأیه 
نامزمه دـنناوت  یمن  بزح  روما  رب  هدـننک  تراـظن  راذـگنوناق و  ماـقم  رد  نآ  ياـضعا  هک  دوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  ییارجا  تأـیه 

.دنریگب هدهع  رب  ییارجا  یماقم 

ییارجا یتمـس  زین  دریذـپب و  ار  تأیه  رد  تیوضع  نامأوت  روط  هب  يدرف  هاگره  هک  دوب  راوتـسا  هیاپ  نیا  رب  ییارجا  تأیه  لالدتـسا 
عفانم رد  يداضت  دریگب ، هدهع  رب  بزح  ياهشخب  ریاس  رد 

مه دـسرپب و  شدوخ  مه  دـنک و  تراـظن  دوخ  مه  دـشاب ، يرجم  مه  رفن  کـی  هک  تشاد  راـظتنا  ناوـت  یمن   » اریز دـیآ ، یم  دـیدپ 
تقو و مامت  راد  تیلوئسم  تمس  رد  تأیه  نیا  ياضعا  زا  هدافتسا  هک  دیسر  بیوصت  هب  داهنـشیپ  نیا  هجیتن  رد  .دهد  خساپ  شدوخ 
یتروشم و ای  ییارجا و  تقوم  ياهتیرومأم  رد  ناـمزمه  دـندوب  راـتخم  ییارجا  تأـیه  ياـضعا  لاـح ، نیا  اـب  تسا .» عونمم  فظوم 

، نآ ریاظن 

(2) .دنبای روضح  دنکن ، ادیپ  فظوم »  » هبنج هک 

بزح مود  هرگنک  یط   (3) .داد همادا  دوخ  راک  هب  هامرذآ 1355  لیاوا  ات  هدش  دای  ياضعا  بیکرت  اب  زیخاتـسر  بزح  ییارجا  تأیه 
هب راگزومآ ، دیـشمج  درک و  يریگ  هرانک  بزح  یلک  ریبد  زا  ادیوه  سابع  ریما  دـش ، لیکـشت  نابآ 1355  رد 5 و 6  هک  زیخاتـسر 

ییارجا تأیه  سیئر  ماگنه  نآ  ات  هک  راگزومآ  دیشمج  تالوحت ، نیا  لابند  هب  .تفرگ  هدهع  رب  ار  بزح  یلکریبد  تمس  وا  ياج 

رتفد تقو  ياضعا  زا  یـشیرق  دـمحا  رتکد  رذآ 1355  رد 6  دومن و  يریگ  هراـنک  دوخ  ریخا  تمـس  زا  بزح  همانـساسا  قـبط  دوـب ،
هام 1357 تشهبیدرا  رخاوا  ات  زیخاتـسر  بزح  ییارجا  تأیه  ياـضعا  .دـش  باـختنا  ییارجا  تأـیه  سیئر  ناونع  هب  بزح  یـسایس 

دـش مالعا  بزح ، يزکرم  ياروش  هسلج  يرازگرب  لابند  هب  هک  دوب  لاـس  نآ  تشهبیدرا  رد 31  طقف  دنتـشاد و  تقوم  ناونع  زونه 
تشهبیدرا 1356 خیرات 17  هک  یتسرهف  قبط  ییارجا  تقوم  تأیه  ياضعا  بیکرت  .دنا  هدش  هدـیزگرب  ییارجا  تأیه  مئاد  ياضعا 

رب رد  ار  نت  طقف 53  دراد ، یناشیپ  رب  ار 

يداهلادبع . 3 نومزآ ، رهچونم  . 2 راگزومآ ، دیشمج  . 1 : » دش یم  ریز  دارفا  لماش  تفرگ و  یم 

ص:253

ص 44. رذآ 1354 ، هبنشود 3  لوا ، ش  نارگراک ، زیخاتسر  - . 1
ص 1. يد 1355 ، هبنشکی 5  ش 2707 ، لاس 10 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 2

ص 203. گرزب ، هرگنک  رابخا ؛...  ویشرآ  زکرم  - . 3

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 421 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_253_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_253_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_253_3
http://www.ghaemiyeh.com


دمحا . 10 ینامیا ، یلع  . 9 یتوملا ، یفطصم  . 8 یهلا ، يداه  . 7 یغادلا ، لیلخ  . 6 یمخفا ، زانهم  . 5 دنمجراریما ، یلیل  . 4 نایاقآ ،
.13 دنمورب ، یلقردیح  . 12 رادیب ، جات  نیرز  . 11 هدیزرب ،

، رفداد بیبح  . 18 شیدناریخ ، اضرمالغ  . 17 يریرح ، اضردمحم  . 16 يرباج ، دارم  . 15 ددجت ، نیسح  . 14 دازکاپ ، شخب  کلم 
رهچونم . 24 ینیدلا ، جارـس  دباع  دـمحم  . 23 درف ، باـتهز  میحر  . 22 ییوگنز ، هّللادـبع  . 21 یحور ، اـمه  . 20 یئار ، رفعج  . 19

.30 یبحاص ، هیضرم  . 29 یقودـص ، هّللا  نیع  . 28 يرافـص ، یلع  دمحم  . 27 ولماش ، مساقلاوبا  . 26 نایداش ، رقابدیـس  . 25 یمیلس ،
يدهم

.35 بسن ، ینابرق  نیسح  . 34 یشیرق ، دمحا  . 33 نامرهق ، داهرف  . 32 ینارمع ، دمحا  . 31 روپافص ،

، يذوخأم نیسح  خیش  . 40 يوسوم ، نیسح  دمحم  . 39 يدروجال ، مساق  . 38 یجنگ ، رهچونم  . 37 یمساق ، يدهم  . 36 یبطق ، اضر 
داوج . 45 يدیفم ، نیدلا  سمش  . 44 يوسوم ، دیجملادبع  . 43 (1)، يرهاب دضتعم  دمحم  . 42 یچراز ، يدمحم  نیسح  دیـس  . 41

، يرلناخ لتان  زیورپ  . 50 يدنواهن ، گنشوه  . 49 یهدژم ، هّللارصن  . 48 يدمتعم ، مساق  . 47 رهم ، گنهرف  . 46 روصنم ،

(2) «. هناگی رصان  . 53 داژن ، یمشاه  نیهم  . 52 نویامه ، شویراد  . 51

لکـشتم يزکرم ، ياروش  .دندش  یم  باختنا  زیخاتـسر  بزح  يزکرم  ياروش  يوس  زا  زیخاتـسر  بزح  ییارجا  تأیه  مئاد  ياضعا 
تأیه وضع  ناـنآ 55  يأر  دـندمآ و  درگ  نارهت  رد  هاـم 1357  تشهبیدرا  رد  روشک  رـسارس  زا  بزح  ناگدـنیامن  زا  نت  زا 1800 

رسارس زا  تقوم  ییارجا  تأیه  رد  تیوضع  يارب  هک  تسا  هدش  هتفگ  .درک  نییعت  ار  زیخاتسر  بزح  مئاد  ییارجا 

ص:254

ات ار  دوخ  تالیـصحت  هطـسوتم ، نایاپ  زا  سپ  .دش  دلوتم  زاریـش  رد  لاس 1299  هب  یلعدمحم ، دنزرف  يرهاب ، دـضتعم  دـمحم  - . 1
بزح هب  لاس 1325  رد  دش و  ناگدازآ  تیعمج  وضع  لاس 1320 ، رد  يرهاب  .داد  همادا  سیراپ  هاگـشناد  رد  قوقح  يرتکد  عطقم 

لاس رد  مدرم  بزح  سیـسأت  زا  سپ  دمآ و  رد  ملع  هّللادسا  نارادفرط  ناتـسود و  هگرج  هب  ههد 1330 ، لـیاوا  رد  وا  .تسویپ  هدوت 
زا دوب و  مدرم  بزح  ناناوج  هخاش  لوئسم  يزکرم و  ياروش  وضع  يرهاب  عطقم ، نآ  رد  .تفرگ  ياج  نآ  يربهر  رداک  رد  ، 1336

يرایـشناد هبترم  هب  يرهاب  ملع ، هّللادسا  تمه  هب  .دش  یم  بوسحم  مدرم  بزح  ناگرا  مدرم ، هشیدنا  همانزور  یلـصا  ناگدننادرگ 
يرهاب ملع ، يریزو  تسخن  نارود  رد  .دروآ  تسد  هب  ار  يرتسگداد  کی  هیاپ  تلاـکو  دیـسر و  نارهت  هاگـشناد  قوقح  هدکـشناد 

لاس 1345 راـبرد  ریزو  ناونع  هب  ملع  باـصتنا  ماـگنه  زا  دـش و  يرتسگداد  ریزو  سپـس  ریزو و  تسخن  يرادا  روما  نواـعم  ادـتبا ،
ترازو تنواعم  رب  هوـالع  لاس 1355  رد  .دوب  راـبرد  ریزو  لـک  نواـعم  لاس 1350 ، رد  يو  .دـش  راـبرد  ترازو  دراو  مه  يرهاـب 

رتفد ییارجا و  تأیه  هب  دـمآرد و  نآ  تیوضع  هب  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت  زا  سپ  .دـش  حرف  صوصخم  رتفد  یلاع  رواشم  رابرد ،
فیرش هنیباک  رد  رویرهـش 1357 ، رد  يرهاب  .دوب  زیخاتـسر  بزح  لکریبد  هام ، جنپ  دودح  لاس 1356 ، رد  .تفای  هار  نآ  یـسایس 

ار يراذـگجات  ناشن  نویاـمه و  کـی  هجرد  ناـشن  يولهپ ، میژر  هب  شتامدـخ  ساـپ  هب  يو  .دیـسر  يرتسگداد  ترازو  هب  یماـما ،
دانسا یسررب  زکرم  و : ص 65 ؛ كاواس ، دانسا  تیاور  هب  نایلو  میظعلادبع  یخیرات ؛ دانسا  یـسررب  زکرم  زا : لقن  هب   ) .درک تفایرد 

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 422 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_254_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_254_2
http://www.ghaemiyeh.com


(. ص 64 كاواس ، دانسا  تیاور  هب  ینیما  یلع  یخیرات ؛
.د .د و 121-6-145 - - 121-6 - 144 دنس : ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  دانسا  زکرم  - . 2
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هب دندوب  ءارآ  نیرتشیب  زئاح  هک  یناسک  نایم  نآ  زا  دندوب و  هدرک  یگدامآ  مالعا  نیبلطواد  روشک 

نت هک 35  دـش  راکـشآ  ییارجا  تأیه  مئاد  ياضعا  ییاهن  شنیزگ  زا  سپ   (1) .دندش هدـیزگرب  بزح  مئاد  ییارجا  تأیه  تیوضع 
ریز حرـش  هب  دارفا  نیا  یماسا  .تسین  ناش  مان  بزح  مئاد  ییارجا  تأیه  رد  دـندوب ، ییارجا  تأیه  وضع  ماگنه  نآ  ات  هک  یناسک  زا 

رشتنم راگزور  نآ  تایرشن  رد 

يدهم . 7 نومزآ ، رهچونم  . 6 یحابص ، هیضرم  . 5 یهلا ، يداه  . 4 ولماش ، مساقلاوبا  . 3، دنمجراریما یلیل  . 2 نامداش ، رقاب  . 1 : » دش
.13 یمساق ، ناردارب  يدهم  . 12 دازکاپ ، شخب  کلم  . 11 یبطق ، اضر  . 10 رادـیب ، جات  نیرز  رتکد  . 9 نامرهق ، داهرف  . 8 روپافص ،

.15 يرباج ، دارم  . 14 یجنگ ، رهچونم 

، یچراز يدمحم  نسح  خیش  . 19 يریرح ، اضردمحم  . 18 يذوخأم ، نیسح  خیش  . 17 شیدناریخ ، اضرمالغ  . 16 يوسوم ، مساق 
.26 روصنم ، داوج  . 25 یحور ، امه  . 24 يدیفم ، نیدلا  سمش  . 23 یئار ، رفعج  . 22 يوسوم ، دیجملادبع  . 21 رفداد ، بیبح  . 20

گنهرف . 27 ییوکن ، هّللادبع 

، یهدژم ردتقم  هّللارصن  . 31 یمیلس ، رهچونم  . 30 يدمتعم ، مساق  . 29 درف ، باتهز  میحر  . 28 رهم ،

(3)« .داژن یمشاه  نیهم  . 35 (2)، يرلناخ لتان  زیورپ  . 34 يدنواهن ، گنشوه  . 33 ینیدلا ، جارس  دباع  دمحم  . 32

زا بیترت ، نیدب  .دندوب  انس  یلم و  ياروش  نیسلجم  هدنیامن  نامزمه  نت   33 زیخاتسر ، بزح  مئاد  ییارجا  تأیه  ياضعا  بیکرت  رد 
دمحا . 1 : » زا دـندوب  تراـبع  دارفا  نیا  .دـندش  هتفریذـپ  مئاد  ییارجا  تأـیه  بیکرت  رد  نـت  طقف 12  ییارجا  تأیه  قباـس  ياـضعا 

یلعدمحم . 2 یشیرق ،

.7 بسن ، ینابرق  نیسح  . 6 یتوملا ، یفطصم  . 5 هناگی ، رصان  . 4 ددجت ، نیسح  رتکد  . 3 يرافص ،

ص:255

ص 398. دلج 12 ، نیشیپ ، یفطصم ؛ یتوملا ، - . 1
تالیـصحت .تشاد  باستنا  ناردنزام  رد  يرون  ياهنادـناخ  هب  وا  .دـش  دـلوتم  نارهت  رد  لاس 1292  رد  يرلناـخ ، لـتان  زیورپ  - . 2

وتیتسنا هرود  يرلناخ  .تفرگ  يرتکد  یـسراف ، تاـیبدا  هتـشر  رد  نارهت  هاگـشناد  زا  دـیناسر و  ماـجنا  هب  نارهت  رد  ار  دوخ  هطـسوتم 
یم يراداوه  هدوـت  بزح  زا  ههد 1320 ، طساوا  رد  يو  .درک  یم  سیردـت  نارهت  هاگـشناد  رد  دومن و  یط  سیراپ  رد  ار  کـیتنوف 

، رطاـشرای ناـسحا  هب  ناوت  یم  راـگزور ، نآ  رد  يرلناـخ  ناتـسود  رگید  زا  .دـیدرگ  یم  رـشتنم  وا  تیریدـم  هب  نخـس  هلجم  درک و 
هب دندیشک و  تسد  هدوت  بزح  زا  ههد 1320  رخاوا  رد  يرلناخ  قافتا  هب  هس ، ره  .درک  هراشا  یلـضفت  ریگناـهج  و  يزیورپ ، لوسر 

تـسد يرایـسب  یگنهرف  یـسایس -  لغاشم  هب  ملع  اب  یتسود  لَِبق  زا  يرلناخ ، لتان  زیورپ  .دندش  دراو  ملع  هّللادـسا  ناتـسود  هگرج 
تاراشتنا هرادا  تسایر  گنهرف ، ترازو  ناجیابرذآ ، يرادناتسا  تلافک  روشک ، ترازو  نواعم  زا : دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  تفای 

، زیخاتسر بزح  سیسأت  زا  سپ  .متفه  هرود  یباصتنا  روتانس  روشک ، ياههاگشناد  یخرب  يانما  تأیه  رد  تیوضع  نارهت ، هاگشناد 
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ریشدرا یخیرات ؛ دانسا  یسررب  زکرم  هب : دیرگنب  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب  .تشاد  نآ  ناگدننادرگ  اب  یکیدزن  يراکمه  يرلناخ 
، یلکوت بوقعی  شـشوک  هب  یلـضفت ، ریگناهج  تارطاـخ  ریگناـهج ؛ یلـضفت ، و : ص 72-73 ؛ كاواـس ، دانـسا  تیاور  هب  يدـهاز 

صص 101-100.
ص 4. تشهبیدرا 1357 ، هبنشکی 31  ش 15615 ، تاعالطا ، همانزور  - . 3
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، ینامیا یلع  . 11 نایاقآ ، يداهلادبع  . 10 هدیزرب ، دمحا  . 9 دنمورب ، یلقردیح  . 8 یغادلا ، لیلخ 

(1) ،«. ینارمع دمحا  . 12

گنهرف یقداص و  رذون  دندش و  هدیزگرب  مئاد  ییارجا  تأیه  سیئر  بیان  ود  تمس  هب  زین  يراشفا  هّللا  فیس  يردنکـسا و  نیـسح 
نییعت ییارجا  تأیه  یشنم  ود  ناونع  هب  زین  ار  دنوگیب 

(2) .دندرک

نکر نیرتالاب  هک  دـندمآرد  بزح  یـسایس  رتفد  تیوضع  هب  نت  ییارجا 15  تأیه  مئاد  ياضعا  زا  زیخاتـسر  بزح  همانـساسا  قبط 
تأیه هرفن  ياضعا 55  یماسا  یتوملا  یفطـصم  رتکد   (3) .دوب ریزو  تسخن  اب  زین  نآ  تسایر  تفر و  یم  رامـش  هب  زیخاتـسر  بزح 

 - ینامیا یلع  اـهد -  روتانـس  یـسیئر -  رتکد  هدازرهوج -  دـمحا  : » تسا هدرک  تبث  ریز  حرـش  هب  ار  زیخاتـسر  بزح  مئاد  ییارجا 
مناخ هناگی -  رـصان  ینالیگ -  لیکو  اضر  ددجت -  رتکد  ناباب -  اقل  خرف  مناخ  يوقت -  لالج  يرافـص -  روتانـس  یـشیرق -  رتکد 

نیـسح روپ -  يدمحا  ردص -  نسح  يریزو -  دمتعم  رتکد  یناخلیا -  رکـشلرس  یتوملا -  رتکد  یعیمـس -  یقنیلع  يدـهاز -  امه 
 - یعاشم تفع  وناب  بسن -  ینابرق  يردنکسا - 

یلع یگیر -  دمحم  ناج  یهوکداوس -  رتکد  نومنهر -  یتیگ  گنروا -  نیدلاءالع  دنوگیب -  گنهرف 

دیعس انالوم -  رینم  مناخ  یقداص -  رذون  دنمورب -  رتکد  یقیدص -  جریا  يداوج -  رفعج  یغادلا -  لیلخ  یققحم -  رتکد  لکوت - 
 - یتیآ نامحر  هدـنزارب -  دـمحا  یمـشاه -  اضرمالغ  يرایدنفـسا -  قیدـص  رتکد  راشفا -  هّللا  فیـس  دـنمورب -  مناخ  ییاـمغی - 
 - نایاقآ يداهلادـبع  نایچریرح -  رتکد  یلامک -  ناساس  یگیر -  دادادـخ  داژن -  يوضر  ینارمع -  دـمحا  نایرداق -  هّللا  تیانع 

 - یقاحسا دمحم 

(4)« .ریگمشو ثرمویک  يرایدنفسا -  روصنم  رتکد  ییوکام -  يوسوم  هّللادسا  راهب -  هّللا  بیبح  نایچنوتوت -  شکهاک - 

ياهژل وضع  ریز  حرش  هب  نت  زیخاتسر 12  بزح  ییارجا  تأیه  یمئاد  ياضعا  نایم  رد 

یلع . 2 شناد ؛ و  شوروک ، يدعـس ، نارهت ، مایخ ، ارتیم ، ياـهژل  وضع  یـسیئر ، دـمحم  دیـس  رتکد  . 1 دـندوب : زنیال  يرنوسامارف و 
، هناگی رصان  . 5 يرنوسامارف ؛ وضع  يرافص ، یلعدمحم  . 4 يرنوسامارف ؛ وضع  یشیرق ، دمحا  رتکد  . 3 يرنوسامارف ؛ وضع  ینامیا ،

ژل وضع  یققحم ، یلعنیسح  رتکد  . 7 ناتسزوخ ؛ نارهت و  ياهژل  وضع  يردنکسا ، نیسح  . 6 يرنوسامارف ؛ وضع 

ص:256

ص 4. نامه ، - . 1
ش 6. دادرخ 1357 ، هبنش 27  ش 146 ، ناناوج ، زیخاتسر  و : ص 4 ؛ نامه ، - . 2

ص 4. تشهبیدرا 1357 ، هبنشکی 31  ش 15615 ، تاعالطا ، همانزور  - . 3
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ص 399. دلج 12 ، يولهپ ؛ رصع  رد  ناریا  یفطصم ؛ یتوملا ، - . 4
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و ناهفصا ، كرادناژ ، ياهژل  وضع  دنمورب ، یلقردیح  رتکد  . 9 يدعـس ؛ شناد و  راسناوخ و  ژل  وضع  يداوج ، رفعج  . 8 كرادناژ ؛
؛ دهشم زنیال  دهشم و  ژل  وضع  راهب ، هّللا  بیبح  . 10 شناد ؛

«. يرنوسامارف وضع  يرایدنفسا ، روصنم  . 12 شناد ؛ نارهت و  شوروک ، ياهژل  وضع  ییوکام ، يوسوم  هّللادسا  . 11

نیرتدازآ  » بزح ییارجا  تأیه  مئاد  ياضعا  باختنا  هک  درک  مالعا  زیخاتـسر  بزح  لکریبد  تقو  ماقم  مئاق  يوسوم  نیـسح  رتکد 
لیکشت دادرخ 1357  رد 12  زیخاتـسر  بزح  مئاد  ییارجا  تأیه  هسلج  نیلوا  .تسا  هتفرگ  تروص  ماگنه  نآ  اـت  هک  دوب » یباـختنا 

تیاهن رد  هک  دـندش  بلطواد  مئاد  ییارجا  تأیه  تساـیر  يارب  یـشیرق  دـمحا  رتکد  یتوملا و  یفطـصم  رتکد  هسلج  نیا  رد  .دـش 
(1) .دش هدیزگرب  زیخاتسر  بزح  مئاد  ییارجا  تأیه  تسایر  هب  یشیرق  رتکد  بیترت  نیدب  دش و  یشیرق  بیصن  ءارآ  نیرتشیب 

زیخاتسر بزح  یسایس  رتفد 

جنپ ناکرا  زا  ینکر  هک  همانساسا ) قبط   ) یسایس رتفد  .دوب  یسایس  رتفد  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  يزاس  میمصت  عجرم  نیرت  یلاع 
تیوضع نآ  رد  ریزو  تسخن  صخـش  زین  زیخاتـسر و  بزح  تاماقم  نیرت  یلاع  هک  دوب  یعجرم  اهنت  دـش  یم  لماش  ار  بزح  هناگ 

همانساسا 18 و 19  ، 17 ، 16 داوم 15 ، .دش  یم  نییعت  اجنآ  رد  بزح  نالک  درخ و  ياهتسایس  عقاو  رد  دنتشاد و 

رب بزح  یسایس  رتفد  ياضعا  .تشاد  صاصتخا  یسایس  رتفد  تارایتخا  لمع و  هطیح  يریگ و  لکـش  یگنوگچ  هب  زیخاتـسر  بزح 
زا يدادعت  تشاد ؛ هدـهعرب  زین  ار  یـسایس  رتفد  تسایر  هک  ریزو  تسخن  صخـش  فلا ) زا : دـندوب  ترابع  هک  دـش  یم  غلاب  نت   30

بزح لکریبد  دـندش ؛ یم  هتفریذـپ  یـسایس  رتفد  تیوضع  هب  یـسایس  رتفد  سیئر  ریزو و  تسخن  دیدحالـص  هب  هک  هنیباـک  يارزو 
انس سلجم  یلم و  ياروش  سلجم  زا  هدنیامن  ود  لکریبد ؛ ناماقم  مئاق  زیخاتسر و 

ياضعا زا  نت  ای 16   15 .دنتشاد ب ) هدهع  رب  ار  یسایس  رتفد  اب  نیسلجم  طبار  شقن  ًالومعم  هک 

، هتبلا .دـندش  یم  هتفریذـپ  یـسایس  رتـفد  تیوـضع  هب  باـختنا و  ییارجا  تأـیه  دیدحالـص  اـب  دارفا  نـیا  هـک  بزح  ییارجا  تأـیه 
میرذـگب هک  ریخا  نت  ای 16  زا 15  .تشادـن  ییارجا  تأیه  ياضعا  يأر  هب  يزاـین  یـسایس  رتفد  رد  ییارجا  تأـیه  سیئر  تیوضع 

تاسلج .دیامن  زواجت  نت  ای 15  زا 14  تسناوت  یمن  دندش  یم  باختنا  فلا  دنب  قباطم  هک  بزح  یسایس  رتفد  ياضعا  ریاس 
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تفای و یم  تیمسر  هسلج  ءاضعا  عومجم  زا  موس  ود  لقادح  روضح  اب  دش و  یم  لیکشت  رابکی  هناهام  لومعم  روط  هب  یسایس  رتفد 
زا هک  یتکلمم  لئاسم  هب  دنک و  داجیا  یگنهامه  تلود  بزح و  نایم  تشاد  هفیظو  یـسایس  رتفد  .دوب  ءارجالا  مزال  نآ  تامیمـصت 

.دیامن یگدیسر  دش ، یم  عاجرا  ریزو  تسخن  ای  ییارجا و  تأیه  يوس 

مه نیا  زا  شیپ  هکنانچ  دوب و  هدش  ینیب  شیپ  یسایس  رتفد  يارب  یشنم  ناونع  هب  نت  ود  زین ، سیئر و  بیان  ود  نییعت  همانـساسا  قبط 
نامأوت هک  ریزو  تسخن  ادـیوه ، سابع  ریما  بیترت  نیدـب  .دوب  هدـش  هداهن  ریزو  تسخن  هدـهع  رب  یـسایس  رتفد  تساـیر  دـش ، رکذ 

یلکریبد

مود هسلج  رد  .تفر  یم  رامش  هب  زین  یسایس  رتفد  سیئر  دوب ، راد  هدهع  زین  ار  زیخاتسر  بزح 

یـسایس رتـفد  سیئر  بیاـن  ود  ناونع  هب  یـشیرق  دـمحا  روصنم و  داوـج  دـش ، رازگرب  هاـم 1354  ناـبآ  رخاوا  رد  هک  یـسایس  رتـفد 
نیلوا زا   (1) .دنتفرگ هدهعرب  ار  یـسایس  رتفد  یـشنم  ود  هفیظو  زین  يوسوم  نیـسحدمحم  یهلا و  يداه  نینچمه  دندش و  هدـیزگرب 
نیمود رد  دش و  هیهت  يرهاب  دمحم  رتکد  تیریدم  هب  ییاه  هتیمک  رد  هک  دوب  یلخاد  همان  نییآ  نیودت  هیهت و  یسایس  رتفد  تامادقا 

: دش میظنت  ریز  حرش  هب  تیاهن ، رد  (2) و  تفرگ رارق  یسررب  دروم  یسایس  رتفد  هسلج 

.یسایس رتفد  یلخاد  همان  نییآ 

.دوش یم  لیکشت  یسایس  رتفد  سیئر  توعد  هب  راب  کی  هام  ره  مک  تسد  یسایس  رتفد  تاسلج  هدام 1 -

.دوش یم  لیکشت  لکریبد  داهنشیپ  ای  یسایس  رتفد  سیئر  صیخشت  هب  یسایس  رتفد  هداعلا  قوف  تاسلج  هدام 2 -

.دنک یم  هرادا  ار  هسلج  باختنا  بیترت  هب  سیئر  باون  زا  یکی  سیئر  بایغ  رد  هدام 3 -

.دوش هداتسرف  ءاضعا  يارب  تاسلج  زا  شیپ  زور  هس  مک  تسد  دیاب  یسایس  رتفد  يداع  تاسلج  همان  توعد  هدام 4 -

هـسلج رد  رـضاح  ءاضعا  ءارآ  تیرثکا  هب  تامیمـصت  دبای و  یم  تیمـسر  ءاضعا  موس  ود  روضح  اب  یـسایس  رتفد  تاسلج  هدام 5 -
.دراد رابتعا  تسا  قفاوم  نآ  اب  یسایس  رتفد  سیئر  هک  یفرط  يأر  ءارآ  يربارب  دراوم  رد  .تسا  ربتعم 

يارب يداهنشیپ  هک  یسایس  رتفد  ءاضعا  .دوش  هداتـسرف  ءاضعا  يارب  تاسلج  همانتوعد  اب  هارمه  دیاب  يداع  تاسلج  روتـسد  هدام 6 -
هناخریبد هب  ًالبق  یبتک  داهنشیپ  دیاب  دنراد  تاسلج  روتسد 

.دنهدب یسایس  رتفد 

تأیه فرط  زا  هک  یتاعوضوم  تسا و  یسایس  رتفد  سیئر  اب  تاسلج  روتسد  نییعت  هدام 7 -
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ص 44. رذآ 1354 ، موس  هبنشود  لوا ، ش  نارگراک ، زیخاتسر  - . 1
ص 44. نامه ، - . 2
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رد یگدیسر  زا  دوصقم  .دریگ  یم  رارق  تاسلج  روتـسد  رد  دوخ  هب  دوخ  دوش  یم  عاجرا  یـسایس  رتفد  هب  بزح  لکریبد  ای  ییارجا 
.دوش یم  رکذ  عوضوم  ره  لباقم 

.دیامن حرطم  هسلج  رد  روتسد  رب  هوالع  ار  ییاه  عوضوم  ای  عوضوم  ترورض ، تروص  رد  دناوت  یم  یسایس  رتفد  سیئر  هدام 8 -

داهنـشیپ و سوئر  اه و  میمـصت  لماش  دـیاب  تاـسلج  تروص  .تسا  یـسایس  رتفد  ياـه  یـشنم  اـب  تاـسلج  تروص  میظنت  هدام 9 -
.دشاب هسلج  ره  رد  مهم  ياهرظنراهظا 

.دوش یم  باختنا  یسایس  رتفد  فرط  زا  یسایس  رتفد  هناخریبد  لوئسم  هدام 10 -

: تسا ریز  رارق  هب  یسایس  رتفد  هناخریبد  فیاظو  هدام 11 -

.یسایس رتفد  سیئر  روتسد  قبط  ءاضعا  يارب  تاسلج  رد  تکرش  همانتوعد  نداتسرف  هسلج و  روتسد  میظنت  فلا - 

.یسایس رتفد  یناگیاب  هرادا  ب - 

.دشاب هتشاد  ترورض  یسایس  رتفد  رد  فلتخم  تاعوضوم  ثحب  يارب  هک  یکرادم  قباوس و  هیهت  ج - 

رتفد یناـگیاب  رد  هدـش  بیوصت  تاـسلج  تروص  .دوش  یم  حرطم  یـسایس  رتفد  یلبق  هسلج  تروص  هسلج  ره  زاـغآ  رد  هدام 12 -
.دوش یم  يرادهگن  یسایس 

.دراد یم  ررقم  یسایس  رتفد  سیئر  هک  تسا  یبیترت  هب  دروم  ره  رد  یسایس  رتفد  ياه  میمصت  عالطا  ای  مالعا  هدام 13 -

تروص رد  دوخ و  ياضعا  زا  نوگانوگ  ياه  عوضوم  یسررب  يارب  یتقوم  ياه  نویسیمک  دناوت  یم  یـسایس  رتفد  سیئر  هدام 14 -
(1) .دهد لیکشت  رگید  دارفا  موزل 

بزح ییارجا  تأـیه  يوس  زا  یـسایس  رتـفد  یباـختنا  ياـضعا  زا  نت   15 دـعب ، زور  هس  ود  هـک  دـش  هداد  هدـعو  رهم 1354  رد 24 
(2) .دش دنهاوخ  هدیزگرب  زیخاتسر 

: دـندش یفرعم  یـسایس  رتـفد  هب  ییارجا  تأـیه  يوس  زا  باـختنا و  ریز  حرـش  هب  رهم 1354  هبنــشکی 27  زور  هرفن ، تسیل 15  نـیا 
نانز نامزاس  لکریبد  ، ) یمخفا زانهم  نومزآ ؛ رهچونم  »

نوناک لماعریدم  ، ) دنمجراریما یلیل  یتوملا ؛ یفطصم  نارگراک ؛) هدنیامن  ، ) یهلا يداه  ناریا ؛)

اضر یشیرق ؛ دمحا  روتانـس ؛) ، ) يرافـص یلعدمحم  رابرد ؛) ترازو  نواعم  ، ) يرهاب دمحم  ناناوجون ؛) ناکدوک و  يرکف  شرورپ 
رهچونم ناریا ؛) یلم  نویزیولت  ویدار و  نامزاس  لماع  ریدم  ، ) یبطق

؛) یلم ياروش  سلجم  هدنیامن  ، ) يوسوم نیسحدمحم  يزکرم ؛) همیب  لک  سیئر  ، ) یجنگ
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ص:259

هسسؤم یصصخت  هناخباتک  یسراف  كرادم  شخب  رد  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  یـسایس  رتفد  یلخاد  همان  نیئآ  زا  يا  هخـسن  - . 1
.تسا طوبضم  تبث 2894  .ش  هب  ناریا  رصاعم  خیرات  تاعلاطم 

.2 صص 1 -  رهم 1354 ، هبنشجنپ 24  ش 2347 ، لاس 8 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 2
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(1) (.« ناگدنیآ همانزور  لماعریدم  ، ) نویامه شویراد  نارهت ؛) هاگشناد  سیئر  ، ) يدنواهن گنشوه 

هام نابآ  متشه  زور  رد  رتفد  نیا  هسلج  نیتسخن  يرازگرب  یط  هک  یتسرهف  قبط  یسایس  رتفد  هرفن  ياضعا 30  بیکرت  بیترت ، نیدب 
یفطصم نومزآ ؛ رهچونم  يراصنا ؛ گنشوه  یمخفا ؛ زانهم  دنمجراریما ؛ یلیل  ادیوه ؛ سابعریما  : » دوب ریز  حرش  هب  دش ، هیهت   1354
نیدلاءایض هداز ؛ مالسالا  خیـش  نیدلا  عاجـش  یفیرـش ؛ گنـشوه  دیعـس ؛ داوج  دبلهپ ؛ دادرهم  يرهاب ؛ دمحم  یهلا ؛ يداه  یتوملا ؛

؛ یهدژم هّللارـصن  روصنم ؛ داوج  ینیعم ؛ مساق  يودـهم ؛ نودـیرف  يدـیجم ؛ دـیجملادبع  یجنگ ؛ رهچونم  ینایقدـص ؛ اضر  ناـمداش ؛
یلعدمحم راگزومآ ؛ دیـشمج  هانپ ؛ نادزی  هّللا  تزع  نویامه ؛ شویراد  یتیاده ؛ يداه  يدنواهن ؛ گنـشوه  يوسوم ؛ نیـسحدمحم 

دمحا یبطق ؛ اضر  يرافص ؛

(2) «. يدابآ مجن  خرف  یشیرق ؛

: دندوب زنیال  يراتور و  يرنوسامارف ، ياهژل  وضع  ریز  هحورشم  دارفا  زیخاتـسر ، بزح  یـسایس  رتفد  نیلوا  هرفن  ياضعا 30  نایم  رد 
دمحا رتـکد  . 5 يرافـص ؛ یلعدمحم  . 4 يرهاب ؛ دـضتعم  دـمحم  رتکد  . 3 یتوملا .؛ یفطـصم  رتـکد  . 2 نومزآ ؛ رهچوـنم  رتـکد  . 1

رتکد . 6 یشیرق ؛

؛ يدنواهن گنشوه  رتکد  . 10 يوسوم ؛ نیسحدمحم  رتکد  . 9 روصنم ؛ داوج  . 8 یهدژم ؛ ردتقم  هّللارـصن  رتکد  . 7 یجنگ ؛ رهچونم 
وضع دبلهپ ، دادرهم  . 13 ییانـشور ؛ یغورف و  يولوم ، نارهت ، شوروک ، ياهژل  وضع  ادیوه ، سابعریما  . 12 نویامه ؛ شویراد  . 11

، نابات دیشروخ  ژل  وضع  یناحور ، روصنم  . 16 ینیعم ؛ مساق  . 15 يدیجم ؛ دیجملادبع  رتکد  . 14 شوروک ؛ ژل 

؛ ایرآ ژل  وضع  هانپ ، نادزی  هّللا  تزع  . 17 يزکرم ؛ نارهت  يراتور  هاگشاب  وضع  نارای و  تیعمج 

(3) .مایخ ژل  وضع  يراصنا ، گنشوه  . 18

ات 25 ادیوه  سابع  ریما  بیترت ، نیدب  .دوب  ریزو  تسخن  هدهع  رب  یسایس  رتفد  تسایر  زیخاتسر ، بزح  همانـساسا  قبط  هک  میناد  یم 
رانک يریزو  تسخن  تسپ  زا  اتیاهن  هک  دادرم 1356 

مراهچ ات  ماگنه  نآ  زا  .درک  یم  تسایر  زین  زیخاتسر  بزح  یسایس  رتفد  رب  هراومه  دش ، هتشاذگ 

تـسخن هک  دوب  يراب  نیرخآ  دش ، زیخاتـسر  بزح  یـسایس  رتفد  سیئر  تقو ، ریزو  تسخن  راگزومآ  دیـشمج  هک  رویرهش 1357 ،
يریزو تسخن  رویرهش 1357 ، رد 5  هک  یماما  فیرـش  رفعج  .تفرگ  یم  هدـهع  رب  ار  زیخاتـسر  بزح  یـسایس  رتفد  تسایر  ریزو 

هک درک  مالعا  دش ،

ص:260

.417636 .ش پ : یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  ویشرآ  - . 1
.7 - 124 - 13 دنس : ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  دانسا  زکرم  - . 2
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ناریا 1333- ياهزنیال  اه و  نیراـتور  اـهرنوسامارف ، یمالـسا ؛ بـالقنا  دانـسا  زکرم  هب : دـیرگنب  رتشیب  تاـعالطا  بسک  يارب  - . 3
.1357
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یم یعیبط  نیاربانب ، .درادن  نآ  اب  يا  هطبار  وا  تلود  دسانش و  یمن  تیمسر  هب  روشک  بزح  اهنت  ناونع  هب  ار  زیخاتـسر  بزح  رگید 
بزح یسایس  رتفد  تسایر  نتفریذپ  زا  هک  دومن 

.دنک یلاخ  هناش  زین  زیخاتسر 

یم هک  ریزو  تسخن  ادـیوه ، سابعریما  رب  هوـالع  دـش ، رازگرب  نارهت  رد  نابآ 1355 ، زور 5  هـک  زیخاتـسر  بزح  مود  هرگنک  یط 
زونه هک   ) بزح یسایس  رتفد  رگید  وضع  بیکرت 28  دراپسب ، راگزومآ  دیشمج  رتکد  هب  ار  زیخاتـسر  بزح  یلکریبد  تسپ  ات  تفر 
دبلهپ دادرهم  . 2 رواشم ؛) ریزو  لکریبد و  ماقم  مئاق   ) يودهم نودیرف  . 1 : » دوب ریز  حرش  هب  دندش ) یم  بوسحم  تقوم  نآ  ياضعا 
نامزاس تسرپرـس  رواشم و  ریزو   ) يدیجم دیجملادبع  . 4 ییاراد ؛) داصتقا و  ریزو   ) يراـصنا گنـشوه  . 3 رنه ؛) گـنهرف و  ریزو  )

راک و ریزو   ) ینیعم مساق  . 7 اهاتسور ؛) روما  نواعت و  ریزو   ) ینایقدص اضر  . 6 نداعم ؛) عیانص و  ریزو   ) يدابآ مجن  خرف  . 5 همانرب ؛)
روما

یفیرش گنشوه  دمحا  . 9 یتسیزهب ؛) هافر و  ریزو   ) هداز مالسالا  خیش  نیدلا  عاجش  . 8 یعامتجا ؛)

رواشم و ریزو   ) ناـمداش نیدلاءایـض  . 11 ریزو ؛) تسخن  نواـعم  رواـشم و  ریزو   ) یتیادـه يداـه  . 10 شرورپ ؛) شزوــمآ و  ریزو  )
نویامه شویراد  . 14 نارهت ؛) هاگشناد  سیئر   ) يدنواهن گنشوه  . 13 روشک ؛) ریزو   ) راگزومآ دیشمج  . 12 ریزو ؛) تسخن  نواعم 

؛) ناگدنیآ همانزور  ریدم  )

رهچونم . 17 روتانـس ؛) ) هاـنپ نادزی  هّللا  تزع  . 16 سلجم ؛) سیئر  بیاـن  یلم و  ياروـش  سلجم  هدـنیامن   ) دیعـس داوـج  رتـکد  . 15
راک لک  ریدـم   ) یهلا يداـه  . 19 یلم ؛) ياروش  سلجم  هدـنیامن   ) یتوـملا یفطـصم  . 18 یلم ؛) ياروش  سلجم  هدـنیامن   ) نوـمزآ

یبطق اـضر  . 22 روتانـس ؛)  ) يرافـص یلعدمحم  راسمیت  . 21 یهاشنهاش ؛) راـبرد  ترازو  نواـعم   ) يرهاـب دـمحم  . 20 ناتسزوخ ؛)
داتسا ریزو و  تسخن  رواشم   ) یجنگ رهچونم  . 23 ناریا ؛) یلم  نویزیولت  ویدار  نامزاس  لماع  ریدم  )

؛) ناریا يزکرم  همیب  لک  سیئر   ) روصنم داوج  . 25 روتانس ؛)  ) یهدژم هّللا  ترصن  . 24 هاگشناد ؛)

نامزاس سیئر  رواشم و  ریزو   ) یمخفا زانهم  مناخ  راکرس  . 27 هاگشناد ؛) داتسا   ) یشیرق دمحا  . 26

(1) (.« ناناوجون ناکدوک و  يرکف  شرورپ  نوناک  لماعریدم   ) دنمجراریما یلیل  . 28 نانز ؛)

تـسایر نآ  رب  هک  ار  زیخاتـسر  بزح  یـسایس  رتـفد  هرفن  ياـضعا 30  تقو  ریزو  تسخن  راـگزومآ ، دیـشمج  نابآ 1356 ، رد 21 
راگزومآ دیشمج  . 1 : » دومن یفرعم  ریز  حرش  هب  تشاد ،

ینیعم مساقریما  . 4 ییاراد ؛) داصتقا و  روما  ریزو   ) يراـصنا گنـشوه  . 3 رنه ؛) گـنهرف و  ریزو   ) دـبلهپ دادرهم  . 2 ریزو ؛) تسخن  )
هداز مالسالا  خیش  نیدلا  عاجش  رتکد  . 5 یعامتجا ؛) روما  راک و  ریزو  )

ص:261

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 435 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_261_1
http://www.ghaemiyeh.com


.204 صص 203 - گرزب ، هرگنک  رابخا ؛...  ویشرآ  زکرم  - . 1
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.8 روشک ؛) ریزو   ) یناهفصارصن هّللادسا  . 7 ریزو ؛)  ) یفشاک دومحم  . 6 یتسیزهب ؛) يرادهب و  ریزو  )

عیانـص و ریزو   ) نـیما اضردـمحم  . 10 ییاتــسور ؛) نارمع  يزرواـشک و  ریزو   ) يدـمحا یلعدـمحا  . 9 ریزو ؛)  ) یحلاـص یـضترم 
؛) ناریا تلم  زیخاتـسر  بزح  لکریبد   ) يرهاب دضتعم  دـمحم  . 12 يدرگناهج ؛) تاعالطا و  ریزو   ) نویاـمه شویراد  . 11 نداعم ؛)

طبار  ) هانپ نادزی  هّللا  تزع  . 13

هاگـشناد سیئر  ییارجا ، تأـیه  سیئر   ) یـشیرق دـمحا  . 15 یلم ؛) ياروـش  سلجم  طـبار   ) دیعـس داوـج  رتـکد  . 14 انـس ؛) سلجم 
تأیه بختنم   ) نومزآ رهچونم  . 17 ونابهش ؛) ترـضحایلع  رتفد  سیئر  ییارجا ، تأیه  بختنم   ) يدنواهن گنـشوه  . 16 یسودرف ؛)

بختنم  ) یهلا يداه  . 19 یلم ؛) ياروش  سلجم  هدـنیامن  ییارجا ، تأیه  بختنم   ) یتوملا یفطـصم  . 18 سراف ؛) رادناتسا  ییارجا ،
ریزو ییارجا ، تأـیه  بـختنم   ) یجنگ رهچوـنم  . 21 روتانـس ؛) ییارجا ، تأـیه  بختنم   ) يرافـص یلعدـمحم  . 20 ییارجا ؛) تأـیه 

ردتقم هّللارصن  رتکد  . 23 ناریا ؛) یلم  نویزیولت  ویدار و  لماعریدـم  ییارجا ، تأیه  بختنم   ) یبطق اـضر  . 22 شرورپ ؛) شزومآ و 
تأیه بختنم   ) يوسوم نیـسحدمحم  . 25 ییارجا ؛) تأـیه  بختنم   ) روصنم داوـج  . 24 روتانـس ؛) ییارجا ، تأـیه  بختنم   ) یهدژم
تأیه بختنم   ) دـنمجراریما یلیل  . 27 ناـنز ؛) روما  رد  رواـشم  ریزو  ییارجا ، تأـیه  بختنم   ) یمخفا زاـنهم  . 26 روتانس ؛) ییارجا ،

.28 ناناوجون ؛) ناکدوک و  يرکف  شرورپ  نوناک  لماعریدم  ییارجا ،

يرلناخ لتان  زیورپ  رتکد  . 29 نارهت ؛) هاگشناد  سیئر  ییارجا ، تأیه  بختنم   ) يدمتعم مساق  رتکد 

(1) (.« یلم ياروش  سلجم  هدنیامن  ییارجا ، تأیه  بختنم   ) بسن ینابرق  نیسح  . 30 روتانس ؛) ییارجا ، تأیه  بختنم  )

يدـیدج ياه  هرهچ  اهنآ  زا  نت  هک 33  دادرخ 1357 ، لیاوا  تشهبیدرا و  رخاوا  رد  ییارجا ، تأـیه  مئاد  ياـضعا  باـختنا  زا  سپ 
یم باختنا  ییارجا  تأـیه  يرفن  ياضعا 55  نایم  زا  هک  یـسایس  رتفد  هرفن  ياضعا 30  زا  نت  یفرعم 15  يارب  ات  دش  مزال  دـندوب ؛

تفرگ و تروـص  دـیدج  ییارجا  تأـیه  رد  دادرخ 1357  رد 12  ددـجم  شنیزگ  نیا  .دریگ  تروص  یـشنیزگ  رگید  راـب  دـندش ،
بزح مئاد  یـسایس  رتفد  مان  دش  یم  هک  یـسایس  رتفد  هرفن  یـس  ياضعا  ات  تسویپ  یـسایس  رتفد  ياضعا  رگید  هب  هرفن  یتسرهف 15 

يدادعت ریزو ، تسخن  ریخا ، دارفا  رب  هوالع  تسا  هدش  هداد  حیـضوت  مه  ًالبق  هکنانچ  .دوش  لیمکت  درک ، قالطا  نادـب  زین  زیخاتـسر 
طبار ناگدنیامن  ءارزو ، زا 

رد 12 هـک  يرفن   15 (2) .دـندوب یـسایس  رتفد  ياضعا  زا  رگید  نت  ناـیم 15  رد  يو  ناـنواعم  لـکریبد و  انـس ، اروش و  سلجم  ود 
يارب زیخاتسر  بزح  مئاد  ییارجا  تأیه  يوس  زا  دادرخ 1357 

ص:262

.417636 پ : ش ، یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  ویشرآ  - . 1
ص 4. رذآ 1355 ، هبنش 6  ش 2683 ، لاس 9 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 2
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، يوـقت لـالج  اـهد ، نیـسح  یـسیئر ، هّللا  فـطل  رتـکد  : » زا دـندوب  تراـبع  دـندش ، یفرعم  بزح  مـئاد  یـسایس  رتـفد  رد  تیوـضع 
اقل خرف  بسن ، ینابرق  نیـسح  يرافـص ، یلعدمحم  یتوملا ، یفطـصم  رتکد  ددجت ، نیـسح  رتکد  يدهاز ، امه  نایاقآ ، يداهلادـبع 

رتکد ینالیگ ، لیکو  اضردمحم  ناباب ،

(2)« .يداوج رفعج  يریزودمتعم ، نودیرف  رتکد   (1)، هناگی رصان  رتکد  ققحم ، یلعنسح 

یسایس رتفد  سیئر  بیان  هراومه  دبلهپ  دادرهم  هامدادرخ 1357  لیاوا  ات  یسایس  رتفد  تیلاعف  زاغآ  زا  یتوملا ، یفطـصم  تیاور  هب 
یسایس رتفد  لاس  نامه  دادرخ  رد 12  هک  یماگنه  دوب و 

(3) .دش هدرپس  یتوملا  یفطصم  رتکد  هب  رتفد  یسیئر  بیان  تمس  دش  لیکشت  زیخاتسر  بزح  مئاد 

هرگنک

دوش و لیکـشت  راـبکی  لاـس  راـهچ  ره  دوب  رارق  تفر و  یم  رامـش  هب  بزح  نکر  نیرتـالاب  هرگنک  زیخاتـسر  بزح  همانـساسا  قـبط 
فیاظو و هدـمع  .دـندرگ  باختنا  رفن ) کی  اـهنوناک  ياـضعا  نت  ره 1000  ساـسا  رب  و   ) یبزح ياـهنوناک  قـیرط  زا  نآ  ياــضعا 

رییغت زا : دوب  ترابع  هرگنک  تارایتخا 

رد .بزح  نالک  ياه  همانرب  اهتـسایس و  بیوصت  بزح : لکریبد  باختنا  زیخاتـسر ؛ بزح  همانـساسا  همانمارم و  دافم  رد  حالـصا  و 
هک دوب  لاس 1354  تشهبیدرا  رد 10 و 11  راب  نیلوا  .دـندرک  اپ  رب  هرگنک  راب ، هس  بزح  نالوئـسم  زیخاتـسر ، بزح  تیلاعف  لوط 

( سسؤم  ) لوا هرگنک 

ص:263

، هطسوتم تالیـصحت  نایاپ  زا  سپ  .دش  دلوتم  رهـش  نامه  رد  لاس 1302 ، نیوزق ، رهـش  نیکالم  زا  رافغ ، دنزرف  هناگی ، رـصان  - . 1
يارتکد عطقم  ات  ار  دوخ  تالیصحت  دیدرگ و  سیراپ  هناور  هاگنآ ، تفرگ و  سناسیل  قوقح  هتـشر  رد  دش و  نارهت  هاگـشناد  دراو 
تـسایر ریظن  یلغاشم  يرتسگداد ، ترازو  رد  تخادرپ و  يرواد  ییاضق و  لـغاشم  هب  ناریا  هب  تشگزاـب  زا  سپ  .داد  همادا  قوقح 

نوناک رد  .تفرگ  هدـهع  رب  ار  يرتسگداد  ترازو  ییاضق  یلک  ریدـم  ینف و  هرادا  تساـیر  رفیک ، ناوید  يراشتـسم  هاـگداد ، هبعش 
هب روصنم  یلعنـسح  هنیباـک  رد  .دـش  نیوزق  هدـنیامن  یلم  ياروش  سلجم  هرود 21  رد  تشاد و  تیوضع  روـصنم  یلعنـسح  یقرتـم 
زین ادـیوه  هنیباک  رد  هناگی ، رـصان  روصنم ، زا  سپ  .تفای  يو  تلود  رد  يرایـسب  ذوفن  دیـسر و  رواشم  ترازو  یناملراپ و  تنواعم 

نامه رد  دش و  باختنا  نارهت  هزوح  زا  انـس  سلجم  هدنیامن  ناونع  هب  لاس 1350 ، رد  .دـیامن  ظفح  ار  دوخ  قباس  تیعقوم  تسناوت 
ریگتسد بالقنا  زا  سپ  .دوب  یقاب  تمس  نیا  رد  يولهپ  میژر  رمع  ياههام  نیسپاو  ات  هناگی  .تفای  ءاقترا  هییاضق  هوق  سأر  هب  لاس ،

هب .درک  یشک  دوخ  لاس 1377  رد  تفر و  اکیرمآ  هب  ددجم  يریگتسد  میب  زا  تفای ، ییاهر  نادنز  زا  هک ، یماگنه  دش و  ینادنز  و 
صص 1817-1814. موس ؛ دلج  ناریا ؛ رصاعم  یماظن  یسایس و  لاجر  لاح  حرش  رقاب ؛ یلقاع ، زا : لقن 

ص 400. دلج 12 ، نیشیپ ، یفطصم ؛ یتوملا ، - . 2
ص 401. دلج 12 ، نامه ، - . 3

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 438 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_263_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_263_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_263_3
http://www.ghaemiyeh.com


ناونع تحت  نآ  زا  هک  بزح  هرگنک  نیمود  دش ؛ لیکشت  زیخاتسر  بزح  همانمارم  همانساسا و  بیوصت  يارب  اتدمع  زیخاتـسر  بزح 
نابآ مشش  مجنپ و  رد  دوش ، یم  دای  زین  گرزب  هرگنک 

رد 14 تسا  هدش  فورعم  هداعلا  قوف  هرگنک  هب  هک  ار  هرگنک  نیموس  دش و  لیکشت  لاس 1355  هام 

قبط ات  دـنبای  یناکما  نآ  نالوئـسم  هک  دوب  نآ  زا  رت  هاتوک  زیخاتـسر  بزح  رمع  لاـح ، ره  رد  .دـندرک  رازگرب  لاس 1356  هام  يد 
ار بزح  هرگنک  رابکی  لاس  راهچ  ره  مظنم  روط  هب  همانساسا 

.دنهد لیکشت 

لکریبد

هطیح فیاظو و  هدـمع  دـش و  یم  هدرمـش  بزح  هرادا  لوئـسم  ییارجا و  ماقم  نیرتالاب  لکریبد  زیخاتـسر  بزح  همانـساسا  هیاـپ  رب 
، نانواعم ناماقم ، مئاـق  لزع  بصن و  قح  اـهنآ ؛ روما  رب  تراـظن  بزح و  ییارجا  ياهدـحاو  لیکـشت  زا : دوب  تراـبع  وا  تاراـیتخا 

يرادا نالوئسم  ریاس  ناریبد و 

درکلمع شرازگ  هئارا  بزح ؛ يارب  مزال  تاراـبتعا  صیـصخت  ناـنآ ؛ زا  کـی  ره  تیلوئـسم  تاراـیتخا و  دودـح  نییعت  زین  بزح و 
.هلدابتم دانسا  ياضما  عجارم و  هیلک  رد  زیخاتسر  بزح  ینوناق  یگدنیامن  هرگنک ؛ هب  بزح 

، یلو دومن ، خر  ناریا  رد  يولهپ  هلسلس  یهاشنهاش و  ماظن  ندش  هدیچرب  زا  رتدوز  یکدنا  زیخاتسر  بزح  ییاهن  یشاپورف  هچ ، رگا 
ییارجا یتیریدم و  هندـب  ياه  هشوگ  زا  یخرب  رد  زیخاتـسر  بزح  هب  یگتـسباو  زا  ییاه  هگر  زونه  میژر  ياقب  ياهزور  نیـسپاو  ات 

نانآ زا  یخرب  هک  نت  جـنپ  يریزو  تسخن  اـب  دوب  نراـقم  روشک ، یـسایس  هصرع  رد  زیخاتـسر  بزح  تیلاـعف  .دوب  سوسحم  روشک 
یماگنه .دندوب  راد  هدهع  زین  ار  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  یلکریبد  ماقم  نامأوت 

یم يرپس  ادـیوه  سابع  ریما  يریزو  تسخن  نارود  زا  لاس  هد  زا  شیب  دـش  مالعا  دنفسا 1353  رد 11  زیخاتسر  بزح  سیـسأت  هک 
زا ار  يریزو  تسخن  تسپ  راـگزومآ ، دیـشمج  دادرم 1356 ، رد 27  .دـنام  ریزو  تسخن  ناـکامک  دادرم 1356  ات 25  ادیوه  .دـش 

، یماما فیرش  رفعج  سدنهم  رویرهش 1357  مجنپ  رد  .دومن  ظفح  رویرهش 1357  مراهچ  ات  ار  تمـس  نیا  تفرگ و  لیوحت  ادیوه 
.دوـب ریزو  تسخن  زور  دودح 40  دش ، وا  نیـشناج  يراهزا  یلعمالغ  دبـشترا  هک  نابآ 1357  اـت 15  دروآ و  تسد  هب  ار  ماـقم  نیا 

ینویبالقنا هب  ار  شدنسم  نمهب 1357 ، رد 22  وا  درپس و  رایتخب  روپهاش  رتکد  هب  ار  يریزو  تسخن  ماقم  يد 1357 ، رد 17  يراهزا 
.دندوب هداد  همتاخ  يولهپ  هلسلس  رمع  هب  هک  درک  راذگاو 

ص:264
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ناونع هب  تمس  ظفح  اب  ار  تقو  ریزو  تسخن  ادیوه ، سابع  ریما  دنفسا 1353 ، رد 11  زیخاتسر  بزح  سیسأت  مالعا  ماگنه  هب  هاش 
هرگنک لیکـشت  اب  .دوب  دهاوخ  راد  هدهع  ار  ماقم  نیا  لاس  ود  تدـم  هب  يو  هک  دومن  حیرـصت  درک و  بوصنم  بزح  لکریبد  نیلوا 

( لوا  ) سسؤم

راهچ زین  بزح  یلکریبد  تدـم  دـیدرگ و  راذـگاو  هرگنک  هب  بزح  لکریبد  باختنا  راـیتخا  تشهبیدرا 1354  رد  زیخاتـسر  بزح 
هرگنک .دوش  بزح  لکریبد  یلاوتم  روط  هب  دناوت  یمن  راب  ود  زا  شیب  درف  کی  هک  دـندومن  ررقم  هرگنک  نامه  رد  .دـش  نییعت  لاس 

هیاپ رب  ات  تفر  یم  دیما  درک و  تیبثت  بزح  لک  ریبد  ناونع  هب  ار  ریزو  تسخن  ادیوه  سابع  ریما  ماقم  زیخاتسر  بزح  سسؤم 

.داتفین یقافتا  نینچ  زگره  اما  دوش ، ءاقبا  زیخاتـسر  بزح  یلک  ریبد  تمـس  رد  لاس  راهچ  تدم  هب  لقادح  ادیوه  بزح ، همانـساسا 
ادیوه هک  دوب  لاس 1355  تشهبیدرا  رد  راب ، نیلوا  يارب 

لکـشم و دـح  زا  شیب  يو ، يارب  نامأوت  روط  هب  ریخا  تمـس  ود  نتـشاد  هک  تخاس  شاف  زیخاتـسر  بزح  لکریبد  ریزو و  تسخن 
ناـشنرطاخ اـحیولت ، دراد و  ترورـض  تقو  ماـمت  یلکریبد  باـختنا  بزح  هرادا  يارب  هک  درک  حیرـصت  تسا و  هدـش  اـسرف  تقاـط 

کیکفت يریزو  تسخن  تمس  زا  یلکریبد  ماقم  دوش ، رازگرب  هام 1355  نابآ  رد  دوب  رارق  هک ، بزح  يدعب  هرگنک  رد  هک  تخاس 
رد دیاش  (1) و  دوب زیخاتـسر  بزح  یلکریبد  زا  ییاهر  شدوصقم  دمآ ، یم  رب  وا  نانخـس  ياوحف  زا  هک  روطنآ  هتبلا ، .دـش  دـهاوخ 
ریغ یـصوصخ و  ياهوگتفگ  رد  زین ، و  یـسایس ، لفاحم  رد  ادـیوه ، تاراهظا  نیا  زا  سپ  .دوب  هدرک  ییاهینزیار  زین  هاش  اب  هراب  نیا 

یناسک نوماریپ  تاعیاش  دش و  غاد  یعوضوم  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  بزح و  هدـنیآ  لکریبد  هرابرد  ثحب  یمـسر ، دـیاش  یمـسر و 
یمک دیدرت  دش ، یم  رتکیدزن  زیخاتسر  بزح  مود  هرگنک  يرازگرب  نامز  هچ  ره   (2) .تفرگ توق  دنوش ، باختنا  يو  ياج  هب  هک 
نابآ رد 5  دوب  رارق  هک  یلاح  رد  .دـش  دـهاوخ  باختنا  زیخاتـسر  بزح  يارب  يدـیدج  لکریبد  هرگنک ، نآ  یط  هک  دـنام  یم  یقاب 
رظن يا  هبحاصم  رد  ناهیک ، همانزور  تقو  ریبدرـس  يرهاط ، ریما  نابآ 1355 ، موس  رد  دنک ، زاغآ  ار  دوخ  راک  امـسر  هرگنک   1355
لوط رد  قافتا  نیا  درک  دـییأت  هاـش  دـش و  اـیوج  زیخاتـسر  بزح  یلکریبد  ماـقم  زا  يریزو  تسخن  تسپ  کـیکفت  هراـبرد  ار  هاـش 

هکنیا نودب  داد و  دهاوخ  خر  هرگنک  يرازگرب 

راهظا دشاب ) لاس  راهچ  زا  رتمک  دـناوت  یمن  بزح  یلکریبد  نامز  درک  یم  حیرـصت  هک   ) دـهد رارق  هجوت  دروم  ار  بزح  همانـساسا 
.دـشابن لکریبد  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  شا  ینعم  .دـشاب  لـکریبد  لاـس  ود  يارب  ریزو  تسخن  هک  متفگ  مه  لوا  زا  یلب ، : » تشاد

رفن کی  هک  تسا  يدح  هب  راک  مجح 

ص:265

تشهبیدرا 1355.  21 ش 65 ، لاس 36 ، اهیندناوخ ، - . 1
ص 6. تشهبیدرا 1355 ، هبنش 25  ش 66 ، لاس 36 ، اهیندناوخ ، - . 2
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« .دوش یم  باختنا  تقو  مامت  لکریبد  کی  دور و  یم  رانک  یلکریبد  زا  ریزو  تسخن  سپ  .دشاب  هتـشاد  ار  تمـس  ود  ره  دناوت  یمن 
بزح همانـساسا  دافم  اب  ریاغم  يدـح  ات  يریزو  تسخن  تسپ  زا  بزح  یلکریبد  ماـقم  کـیکفت  رد  وا  میمـصت  تسناد  یم  هک  هاـش 

رد زیخاتـسر ] بزح  یلکریبد  يریزو و  تسخن   ] تمـس ود  نیا  کیکفت  تسین  مزال   » هک دومن  هفاـضا  دوخ  نانخـس  همادا  رد  تسا 
(1)« .دمآ دهاوخرد  یبزح  تنس  کی  تروص  هب  نیا  اما  .دوش  دیق  بزح  همانساسا 

بزح رب  ادـیوه  یلکریبد  ياهزور  نیرخآ  تقیقح ، رد  نابآ 1355 ، رد 5 و 6  بزح  مود  هرگنک  يرازگرب  دـش و  مه  هنوگ  نیمه 
راگزومآ دیشمج  مان  هب  هعرق  راب ، نیا  .دز  مقر  ار  زیخاتسر 

، دوجوم كرادم  قبط  .دریگب  هدهع  رب  ار  زیخاتسر  بزح  یلکریبد  هاش ، رظن  ریز  ات  دوب  هدمآ  رد 

ناوت یم  ار  نابآ  مهدـفه  ات  مجنپ  ياهزور  نیارباـنب ، .تسا  زیخاتـسر  بزح  رب  راـگزومآ  دیـشمج  یلکریبد  زاـغآ  نابآ 1355   18
.تسا هدرک  لـقتنم  راـگزومآ  دوخ  نیـشناج  هب  ار  بزح  يربـهر  یـسرک  قباـس ، لـکریبد  ادـیوه  نآ  یط  هک  درک  روـصت  یتـصرف 

يارب يرت  مهم  ماقم  هاش  ماگنه  نآ  رد  .دوب  یقاب  زیخاتسر  بزح  یلکریبد  تمس  رد  دادرم 1356  مهدفه  ات  راگزومآ  دیشمج 

دادرم 1356 رد 27  قافتا  نیا  .دش  یم  کیدزن  دوخ  هار  نایاپ  هب  ادیوه  .دوب  هتفرگ  رظن  رد  يو 

شود رب  يریزو  تسخن  يادر  دـش و  بوصنم  رابرد  ریزو  تمـس  هب  درک و  يریگ  هرانک  يریزو  تسخن  زا  هاش  نامرف  هب  .داد  يور 
يداصتقا یعامتجا و  یـسایس ، ياهنارحب  دـناوتب  تفر  یم  ناـمگ  دومن و  یم  هتـسجرب  یتارکونکت  هک  تسـشن  راـگزومآ ، دیـشمج 

.درادرب نایم  زا  ار  روشک  ریگنماد 

ادـیوه ياج  هب  راگزومآ  دیـشمج  ینیزگیاج  لبق ، زا  هاش  نوچ  .دوب  ریزو  تسخن  زور  تشه  لاس و  کی  اقیقد ، راگزومآ  دیـشمج 
هک راگزومآ  دیشمج  دوب ، هداد  رارق  هجوت  دروم  ار 

درک و يریگ  هرانک  دوخ  تمس  زا  دادرم 1356 ، رد 17  دوب ، زیخاتسر  بزح  لکریبد  ماگنه  نآ  رد 

بزح سأر  رد  ینالوط  یتدـم  ات  تفاین  ار  نآ  ناکما  يرهاب  دـمحم  رتکد  اما ، .درپس  يرهاب  دـمحم  هب  ار  یلکریبد  هاـش  تقفاوم  اـب 
هب هام  جنپ  طقف  وا  یلکریبد  نارود  دیامن و  هفیظو  ماجنا  زیخاتسر 

رد .دراپـسب  درف  کی  هب  نامأوت  ار  يریزو  تسخن  تسپ  زیخاتـسر و  بزح  یلکریبد  دوب  هدرک  سوه  رگید  راب  هاـش  .دـیماجنا  لوط 
هرگنک تامدقم  دندیشوک و  یم  بزح  هعسوت  رد  دج  هب  تقو  لکریبد  يرهاب  رتکد  هژیو  هب  زیخاتـسر و  بزح  نالوئـسم  هک  یلاح 

هام يد  مجنپ  رد  هاش  دوش ، حاتتفا  يد 1356  رد 14  هداعلا  قوف  هرگنک  ناونع  تحت  دوب  رارق  هک  دندید  یم  كرادت  ار  يا 

رب هک  درک  مالعا  دیبلط و  روضح  هب  ار  ییارجا  تأیه  زین  یسایس و  رتفد  هسیئر  تأیه   1356

ص:266
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ص 8750. دلج 10 ، نیشیپ ، اضردمحم ؛ يولهپ ، - . 1
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تسا ممـصم  دبات و  یمن  رب  بزح  یلکریبد  تمـس  زا  ار  يریزو  تسخن  تسپ  کیکفت  رگید  دوخ ، لبق  لاس  کی  هاگدید  فالخ 
راذگاو درف  کی  هب  نامأوت  روط  هب  رگید  راب  ار  تمس  ود  نیا 

: دوب هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  هاش  تاراهظا  زا  ییاهشخب  رد   (1) .دیامن

فیاظو نینچمه  تسا و  ریطخ  يردـق  دوخ  هب  دوخ  يریزو  تسخن  فیاظو  هک  مدوب  هدرک  رکف  شیپ  لاـس  کـی  زا  شیب  رد  نوچ 
عقوم نآ  رد  هک  تسا  نیا  دوب ، دـهاوخ  اسرف  تقاط  هدـننک و  هتـسخ  یلیخ  درف  کی  يارب  ماـقم  ود  ندوب  مأوت  بزح ، نیا  یلکریبد 

رخاوا نیا  رد  .درک  باختنا  يرگید  لکریبد  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  درک و  يریگ  هرانک  یلکریبد  زا  تقو  ریزو  تسخن 

ياههاگتـسد عامتجا و  مامت  هک  تسا  يروط  تکلمم  مدرم  یهاگآ  تکلمم و  یـسایس  یهدنامزاس  عضو  نونکا  هک  میدش  هجوتم 
یلم ياههاگتسد  وزج  ار  بزح  هتبلا  یتلود ، یلم و  یناگمه  ینامزاس 

بزح یفرعم  رد  يرادا  هچ  یبزح و  هچ  دارفا  مامت  دنشاب  هتشاد  یگنهامه  دیاب  مینک ، یم  باسح 

رد دـتفا و  یم  تکلمم  رد  هک  یتاـقافتا  ماـمت  زا  مدرم  یهاـگآ  رد  ناریا ، تلم  هـب  ناریا  تـکلمم  یفرعم  رد  ناریا ، تـلم  زیخاتـسر 
هیهت هک  یباتک  يدوز  هب  .زیخاتسر  لوصا  زا  ناریا  مدرم  یسایس  شزومآ 

حیرشت تسا  نکمم  هک  ییاج  ات  باتک  نآ  رد  زیخاتسر  راکفا  هفسلف و  .دش  دهاوخ  رشتنم  ما  هدرک 

لیکـشت لصا  هس  زا  کیتاملپید  ساسا  رب  رودـقملا  یتح  میظنت  نیودـت و  ساسا  رب  بزح  یـسایس  شزومآ  لوصا  یلو  تسا  هدـش 
یساسا و نوناق  یهاشنهاش ، ماظن  لماش  هک  تسا  زیخاتسر  هدنهد 

هدیسر هدام  هدزون  هب  لاح  هب  ات  دش و  عورش  هدام  شش  اب  هک  یبالقنا  .تسا  تلم  هاش و  بالقنا 

.تسا

ناشتکلمم و یعامتجا  عاضوا  ًالوصا  ناشتکلمم و  یـسایس  عاـضوا  زا  ناریا  مدرم  عـالطا  تکلمم و  یـسایس  شزومآ  هک  تسا  نیا 
دروم رد  هک  ار  يرظن  نآ  هک  تسا  يروط  ناشتکلمم  ياهراک 

یتدـم کی  اـت  نـآلا  سکع  هب  عقاو  رد  ینعی  .مناد  یمن  تحلـصم  هب  رگید  ًـالعف  متـشاد  يریزو  تسخن  زا  یلکریبد  تسپ  ییادـج 
تاناکما مامت  دیاب  ام  تسا  هدنام  هرگنک  هرود  رخآ  هب  هک  یتدم  ات  لقاال 

نیا .دـنربب  شیپ  گـنهامه  روط  هب  ار  ناـشیاهراک  ًـالعف  دـیاب  بزح  تلود و  ینعی  .مینکب  زکرمتم  متفگ  هک  ییاـههار  نیمه  رد  ار 
زورما مدوب ، هدرک  راـهظا  شیپ  يدـنا  لاـس و  کـی  نم  هک  ار  يرظن  نآ  هک  دـنادب  دـیاب  دوش  یم  لیکـشت  هک  يا  هرگنک  هک  تسا 

هرود رخآ  ات  لقاال  تسین ، نم  رظندروم  رگید 

(2) ...هرگنک نیا 
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ار زیخاتسر  بزح  یلکریبد  رگید  راب  يد 1356 ، دودح 14  زا  تمس  ظفح  اب  تقو ، ریزو  تسخن  راگزومآ ، دیشمج  بیترت ، نیدب 
رد 4 يو  .دـیماجنا  لوـط  هب  رویرهـش 1357  مجنپ  ات  راـب  نیا  زیخاتـسر  بزح  رب  راـگزومآ  دیـشمج  یلکریبد  .تفرگ  هدـهعرب  زین 

دوخ ياج  رویرهش 1357 ،

ص:267

 - صص 392 دلج 12 ، نیشیپ ، یفطصم ؛ یتوملا ، و : ص 1 ؛ يد 1356 ، هبنش 6  هس  ش 3006 ، لاس 11 ، ناگدـنیآ ، همانزور  - . 1
.393

.د - 121 - 3 - 65 دنس : ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  دانسا  زکرم  - . 2
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هب دیدج ، ریزو  تسخن  یماما ، فیرش  .داد  افعتسا  مه ، زیخاتسر  بزح  یلکریبد  زا  دعب  زور  کی  درپس و  یماما  فیرش  رفعج  هب  ار 
هتخاس تموکح  ياهنامزاس  يولهپ و  میژر  هعومجم  رب  ار  هصرع  نآ ، ره  هک  مدرم  هدـنیازف  ياهتفلاخم  اهیمارآان و  شرتسگ  رطاـخ 

اب نآ  طابترا  تفرگن و  هدهعرب  زیخاتسر  بزح  لابق  رد  یتیلوئـسم  هنوگ  چیه  دنتخاس ؛ یم  رت  گنت  زیخاتـسر  بزح  هلمج  زا  نآ و 
لئاـسم رد  دـناوتب  مه  هاـش  یتـح  هک  دوـب  ینآ  زا  رتارف  روـشک ، ریگنماد  یـسایس  نارحب  ماـگنه  نآ  رد  .درک  یفن  یلک  هب  ار  تلود 

هب زیخاتسر  بزح  .دنک  تلاخد  زیخاتسر  بزح  هب  طوبرم 

یتدـم زا  سپ  .تشاد  دوـجو  بزح  يارب  رگید  یلکریبد  ندـیزگرب  تصرف  زوـنه  لاـح ، نیا  اـب  .دوـب  هدـش  کـیدزن  شهار  ناـیاپ 
رد زیخاتـسر  بزح  هک ، یلاح  رد  دش ، باختنا  بزح  لکریبد  نیرخآ  ناونع  هب  دیعـس  داوج  رتکد  هرخالاب ، هرکاذـم ، شکمـشک و 
هس میرذگب ، هک  دیعس  رتکد  زا  .دوبن  روشک  رد  دوجوم  بزح  اهنت  رگید  تشادن و  هدهعرب  یشقن  چیه  ابیرقت  روشک  یسایس  هصرع 

يرنوسامارف وضع  يرهاب  دضتعم  دمحم  رتکد  راگزومآ و  دیـشمج  رتکد  ادـیوه ، سابعریما  ینعی  زیخاتـسر ، بزح  تسخن  لکریبد 
ياه ههرب  رد  زیخاتـسر  بزح  تیلاعف  نارود  لوط  رد  هک  ینیعم  مساق  يدیجم و  دـیجملادبع  يراصنا ، گنـشوه  نینچمه ، .دـندوب 

ياهژل رد  دندش ، رهاظ  هدنزاس ) حانج  ورـشیپ و  حانج   ) زیخاتـسر بزح  حانج  ود  ناربهر )  ) ناگدـننک گنهامه  شقن  رد  فلتخم 
.دنتشاد تیوضع  يرنوسامارف 

لکریبد ناماقم  مئاق 

رد 22 راب ، نیتسخن  .دـنک  باـختنا  ماـقم  مئاـق  ناونع  هب  ار  رفن  هس  رثکادـح  دوب  هداد  هزاـجا  لـکریبد  هب  زیخاتـسر  بزح  همانـساسا 
بزح لکریبد  ادیوه ، سابع  ریما  لاس 1354 ، هام  تشهبیدرا 

نودیرف رتکد  .درک  یفرعم  دوخ  ماقم  مئاق  نیلوا  ناونع  هب  ار   (1) يودهم نودیرف  رتکد  زیخاتسر ،

ص:268

يودهم .دش  دـلوتم  لاس 1312  رد  ادـیوه ، هنیباک  یناـگرزاب  ریزو  زیخاتـسر و  بزح  لـکریبد  ماـقم  مئاـق  يودـهم ، نودـیرف  - . 1
تهج مه  یتدـم  درک و  ذـخا  ناملآ  گروبماه  هاگـشناد  زا  ار  شداـصتقا  يارتکد  سیراـپ و  هاگـشناد  زا  ار  دوخ  قوقح  سناـسیل 

دوب و بوسنم  يراجاق  ياه  هداوناخ  زا  یکی  هب  يودهم  .دوب  لیصحت  هب  لوغشم  ندنل ، يداصتقا  هسسؤم  رد  دوخ  تاعلاطم  لیمکت 
مود یلم  ههبج  وضع  يودهم  نودـیرف  .تشاد  یکیدزن  هطبار  مه  يولهپ  فرـشا  اب  يو  .تشاد  تبـسن  ناوخا  نادـناخ  اب  وا  رـسمه 
رارق يولهپ  میژر  هجوت  دروم  نادنز  زا  جورخ  زا  سپ  اما ، .دش  ینادنز  هام  تدم 7  هب  نمهب 1341 ، لیاوا  رد  لیلد ، نیمه  هب  دوب و 
نیا لاس 1347  ات  دـش و  باختنا  ناریا ، نداعم  عیانـص و  هعـسوت و  کناب  سیئر  ناونع  هب  تیمکاح  اب  يراکمه  شاداپ  هب  تفرگ و 

؛ یسوساج هنال  دانسا  رـشن  زکرم  .تشاد  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  اب  هناتـسود  کیدزن و  رایـسب  یطباور  يو  .درک  ظفح  ار  تمس 
هب نتـسویپ  زا  شیپ  يودـهم  كاواس  شرازگ  هب  صص 404-403 . لوا ، شخب  مود ، دلج  اکیرمآ ، یـسوساج  هنال  دانـسا  هعومجم 
نآ رد  ذوـفن  تهج  ایـس و  قـیوشت  اـب  یلم  ههبج  هـب  يودـهم  دورو  عـقاو  رد  تـشاد و  يراـکمه  ایـس  ناـمزاس  اـب  مود ، یلم  هـهبج 

هتـسد هب  هک  ریخا  هورگ  .دـش  یلم  ههبج  تالیکـشت  دراو  يودـهم  اب  نامزمه  مه ، نویامه  شویراد  .دـش  يزیر  هماـنرب  تالیکـشت 
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ههبج سکدترا  ياضعا  زا  رتدیدش  رتدنت و  رایـسب  هدش ، هیهت  لبق  زا  يویرانـس  کی  رد  دندوب  فورعم  یلم  ههبج  رد  اه  يدراوراه 
یسررب زکرم  .دندش  جارخا  ییاسانـش و  یلم  ههبج  يربهر  هاگتـسد  يوس  زا  دعب  یتدم  اما ، .دندرک  یم  داقتنا  يولهپ  میژر  زا  یلم 

صص 109-108. كاواس ، دانسا  تیاور  هب  نویامه  شویراد  یخیرات ؛ دانسا 
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زین ار  رگید  ماقم  مئاق  ود  هدنیآ  زور  دنچ  یط  داد  هدعو  يودهم  یفرعم  زا  سپ  ادـیوه  .دوب  یناگرزاب  ریزو  ماگنه  نآ  رد  يودـهم 
.دـش يرپس  ماـقم  مئاـق  هس  زا  يریگ  هرهب  اـب  زیخاتـسر  بزح  رب  ادـیوه ، یلکریبد  نارود  ماـمت   (1) .دومن دـهاوخ  یفرعم  باختنا و 

نابآ رد  راگزومآ  دیشمج  هک  یماگنه 

نیلوا .دیزگرب  ماقم  مئاق  هس  دوخ  يارب  مه  زاب  تفرگ  لیوحت  ادیوه  زا  ار  بزح  یلکریبد   1355

يرهاب دمحم  رتکد   (2) .دوب نویامه  شویراد  دـش ، باختنا  راگزومآ  دیـشمج  ینعی  تقو ، لکریبد  ماـقم  مئاـق  ناونع  هب  هک  يدرف 
: زا دندوب  ترابع  زیخاتـسر  بزح  رب  وا  یلکریبد  مود  نارود  رد  راگزومآ  دیـشمج  هناگ  هس  ناماقم  مئاق  .درکن  باختنا  یماقم  مئاق 
هس نیا  لوق  زا  يد 1356  رد 27  ناگدنیآ  همانزور   (4) .يوسوم نیسح  دمحم  (3) و  ینارهت یلماع  اضردمحم  نایرفعج ، دومحم 

: تسا هدرمشرب  نینچ  ار  نانآ  فیاظو  لکریبد ، ناماقم  مئاق  نت ،

مایپ رظن و  لاقتنا  بزح و  يربهر  هب  مدرم  رظن  لاقتنا  زا  ترابع  نم  هفیظو  تفگ  بزح  دـیدج  ماقم  مئاق  ینارهت  یلماع  اضردـمحم 
مدرم يارب  تلود  تسایس  هیجوت  مدرم و  هب  تلود  بزح و  ياه 

.تسا

هیاپ رب  بزح  تالیکشت  تفگ : بزح  تالیکشت  رد  شفیاظو  هرابرد  يوسوم  نیسح  دمحم 

ص:269

تشهبیدرا 1354. هبنش 23  هس  ش 2217 ، لاس 8 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 1
ص 7. رذآ 1355 ، ش 24 ، مود ، لاس  نارگراک ، زیخاتسر  - . 2

رد دـمآ و  اـیند  هب  نارهت  رد  لاس 1306  رد  رقابدـمحم ، دـنزرف  زیخاتـسر  بزح  لکریبد  ماقم  مئاق  ینارهت ، یلماع  اضردـمحم  - . 3
یگدـنیامن هب  یلم ، ياروش  سلجم  ياه 22 و 24  هرود  رد  .دش  لیصحتلا  غراف  نارهت  هاگـشناد  زا  یکـشزپ  هتـشر  رد  لاس 1332 ،

ناـپ بزح  ياـضعا  ریاـس  اـب  هارمه  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت  زا  سپ  هـک  دوـب  تـسیناریا  ناـپ  بزح  ناراذـگ  هیاـپ  زا  يو  .دیــسر 
بوصنم زیخاتـسر  بزح  یـسایس  شزومآ  هتیمک  تسایر  هب  دنفسا 1354  رد 18  .دـمآ  رد  زیخاتـسر  بزح  تیوضع  هب  تسیناریا ،

بزح لکریبد  ماقم  مئاق  مه  هام 1356  يد  زا  دوب و  يزکرم  ناتـسا  نارهت و  رد  زیخاتـسر  بزح  ریبد  هامرهم 1356 ، مهن  زا  دـش و 
شزومآ و ریزو  يراهزا ، هنیباک  رد  .دیـسر  يدرگناهج  تاـعالطا و  ترازو  هب  یماـما ، فیرـش  هنیباـک  رد  رویرهـش 1357  رد  .دش 

پچ یخیرات ؛ دانسا  یـسررب  زکرم  .دش  مادعا  همکاحم و  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  ینارهت ، یلماع  اضردمحم  .دوب  شرورپ 
، يولهپ رصع  رد  ناریا  یفطـصم ؛ یتوملا ، و : ص 400 ؛ لوا ، دلج  ناتـسدرک ؛ تارکومد  بزح  كاواس : دانـسا  تیاور  هب  ناریا  رد 

ص 171. دلج 16 ،
ص 336. دلج 2 ، نیشیپ ، رقاب ؛ یلقاع ، - . 4
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نیا هناکولم  تاشیامرف  زا  ماهلا  اب  هتبلا  هک  دـشاب  مزـال  داوم  یـضعب  رد  يرظن  دـیدجت  هک  یتروص  رد  دراد و  رارق  بزح  همانـساسا 
.دش دهاوخ  هداد  تارییغت 

ناریا تلم  زیخاتسر  بزح  تاراشتنا  هعومجم  یـسایس و  شزومآ  روما  هعومجم  رد  لکریبد  ماقم  مئاق  نم  تفگ : نایرفعج  دومحم 
نویزیولت ویدار و  رد  نونکا  مه  هک  دراد  طابترا  یفیاظو  اب  تقیقح  رد  تمـس  نیا  متـسه و  بزح  يربخ  داتـس  یمومع و  طباور  و 

رداص رهمایرآ  هاشنهاش  هک  يرماوا  ساسا  رب  ار  فیاظو  نیا  مهد و  یم  ماجنا  سراپ  يرازگربخ  نامزاس  ناریا و  یلم 

(1) .درک مهاوخ  ظفح  دنا  هدومرف 

یم نت  هب 9  بزح  نینواعم  دادـعت  عومجم  رد  هک  دـندومن  یم  باختنا  نواعم  هس  کی  ره  زیخاتـسر ، بزح  لکریبد  ماقم  مئاـق  هس 
(2) .دندرک یم  قتف  قتر و  ار  بزح  فلتخم  ياه  هتسد  تالیکشت و  روما  نینواعم  نیا  زا  کی  ره  .دیسر 

لبق يدـنچ  زا  .دوب  دوخ  ناماقم  مئاق  دادـعت  شهاک  يارب  لـکریبد  حرط  زا  یکاـح  هک  دـش  رـشتنم  يراـبخا  هامریت 1357  لـیاوا  زا 
لـکریبد و يوس  زا  يو  ماـقم  یعون  هب  دوش و  یمن  يو  تارظن  هب  یهجوت  بزح  رد  هک  دوـب  ضرتـعم  ینارهت ، یلماـع  اضردـمحم 

رایتخا رد  بزح  هک  ار  یلیبموتا  داد و  افعتسا  دوخ  ماقم  زا  ریت 1357  رد 21  لیلد ، نیمه  هب  .دوب  هدش  هتفرگ  هدیدان  بزح  نالوئسم 
هبحاصم رد  لبق  یتدم  ینارهت ، یلماع  .دنادرگزاب  هطوبرم  نالوئسم  هب  دوب  هداهن  يو 

، هک نیمه   (3) «. دوش یمن  هدینـش  شنانخـس  هک  دوب ] هدرک  یبایزرا   ] یـسک هیبش   » بزح رد  ار  دوخ  تیعقوم  تاعالطا  هماـنزور  اـب 
مئاق زا  یخرب  رش  زا  دراد  دصق  يو  هک  دنامن  يدیدرت  تفریذپ ، یتفلاخم  چیه  نودب  ار  ینارهت  یلماع  يافعتسا  راگزومآ ، دیـشمج 

درک و يریگ  هرانک  دوخ  تمـس  زا  زین  لکریبد  رگید  ماقم  مئاق  يوسوم  نیـسحدمحم  ریت 1357 ، رد 25  .دـبای  ییاهر  دوخ  ناماقم 
لکریبد هب  کیدزن  لفاحم  يوسوم ، يافعتسا  زا  سپ  یهاتوک  تدم  .دش  هتفریذپ  زین  وا  يافعتسا 

همانساسا  (4) .تشاد دهاوخ  ماقم  مئاق  کی  طقف  زیخاتسر  بزح  لکریبد  سپ  نآ  زا  هک  دنداد  ربخ 

دوجو یتاعیاش  .دـهد  شهاک  رفن  کی  ای  ود و  هب  ار  دوخ  ناماقم  مئاق  دادـعت  ات  دوب  هداد  لکریبد  هب  ار  راـیتخا  نیا  زیخاتـسر  بزح 
یلع ندـیزگرب  (5) و  نایرفعج دومحم  دوخ ، ماقم  مئاـق  نیرخآ  نتـشاذگ  راـنک  رب  راـگزومآ  دیـشمج  دـصق  زا  یکاـح  هک  تشاد 

لکریبد ماقم  مئاق  اهنت  ناونع  هب  یچشرف 

ص:270

ص 13. يد 1356 ، هبنش 27  هس  ش 3024 ، لاس 11 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 1
ص 4. ریت 1357 ، هبنش 27  هس  ش 15664 ، تاعالطا ، همانزور  - . 2
ص 4. ریت 1357 ، هبنشجنپ 22  ش 15660 ، تاعالطا ، همانزور  - . 3
ص 28. ریت 1357 ، هبنشود 26  ش 15663 ، تاعالطا ، همانزور  - . 4

زا يرایسب  ریظن  وا  .درک  تمدخ  ینابرهش  رد  یمکی  ناوتـس  هجرد  ات  هک  دوب  هدوت  بزح  نیـشیپ  ياضعا  زا  نایرفعج ، دومحم  - . 5
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رد .دمآ  رد  يولهپ  تموکح  قیدص  نارادفرط  نارای و  هگرج  هب  تشادرب و  تسد  شا  یـسایس  دـیاقع  زا  دوخ  یبزح  ناکلـسم  مه 
تامدـخ هنیـشیپ و  تیهام ، هرابرد  دـنک ، یم  بستنم  ناریا  ناگدنـسیون  نوناک  هب  ار  نآ  راشتنا  كاواس  هک  ییاضما  نودـب  هیمالعا 
ینابرهش قباس  مکی  ناوتس  نایرفعج  دومحم  : » میناوخ یم  يوروش  يارب  وا  یـسوساج  شقن  زین  يولهپ و  میژر  هب  نایرفعج  دومحم 

بزح [ 15/11/1356  ] ینونک ماـقم  مئاـق  راـبج و  تموکح  راـکفا  شرورپ  نارنخـس  دـیاقع و  ناـشتفم  زا  یکی  هدوت و  بزح  وضع 
ناریا هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  مرتحم  دارفا  نامرهق و  بزح  هب  نیشتآ  دورد  اب  هدوت  بزح  يزکرم  هتیمک  هب  شا  همان  هک  زیخاتسر 

هدش و هبرف  هفایق  زورما  ات  دیخرچ  هجرد  داتـشه  دص و  درک و  هبوت  ارهاظ ، لاس 32  زا  سپ  هبناج ، ود  سوساـج  نیا  .دوش  یم  متخ 
تموکح یمدرم  دض  لامعا  هب  دـشکب و  مدرم  خر  هب  رودزم  ياه  همانزور  یتلود و  نویزیولت  رد  زور  ره  ار  دوخ  ندوخ  ندرگ  رخ 

هک دـیوگب  نویزیولت  نیمه  رد  ددرگ  یم  رب  شلوا  قشع  هب  سک  ره  قادـصم  هب  هک  دـشاب  يزور  دـیما  هب  دـنزب و  کیروئت  گـنر 
، بیترت نیدب  ...دهدب .» ربخ  يرترثؤم  رگنس  زا  ات  رتشیب  ذوفن  شـشوپ و  يارب  تسا  هدوب  يا  هلیـسو  تموکح  نیا  گنـس  ندز  هنیس 

ریاـس زا  يوـلهپ  یهاـشنهاش  ماـظن  زا  شیاتـس  رد  درک و  یط  يوـلهپ  هاگتـسد  رد  ار  یقرت  ياـه  هلپ  جـیردت ، هب  ناـیرفعج  دوـمحم 
، نایرفعج دومحم  .تشون  هرود  نآ  نویزیولت  يارب  یسایس  ریـسفت  رازه  کی  زا  شیب  وا  هک  هدش  هتفگ  .تسج  یـشیپ  شناراطقمه 

تریدـم هک  مه  نویزیولت  ویدار و  تنواعم  هب  راگزومآ  دیـشمج  یلکریبد  نارود  رد  زیخاتـسر  بزح  لکریبد  یماقم  مئاق  رب  هوالع 
راددروکر يو  .دـش  هدرپس  ناـیرفعج  هب  مه  سراـپ  يرازگربخ  تساـیر  هکنیا  نمـض  .تفاـی  تسد  دوب ، یبطق  اـضر  هدـهع  رب  نآ 

یبزح و تاـعامتجا  نویزیولت ، ویدار  یـسایس ، ياـهدرگزیم  فلتخم  عماـجم  رد  دوب و  ریخاتـسر  بزح  يارب  یهیجوت  ياـهینارنخس 
هب ناریا  یماظن  ياهورین  مازعا  ماگنه  هب  .داد  یمن  تسد  زا  هاش )  ) نآ یناب  زیخاتـسر و  بزح  زا  شیاتـس  يارب  ار  یتصرف  چیه  هریغ 

مازعا نآ ، یط  تشوـن و  تسین » يربـخ  راـفظ  رد   » ناوـنع تحت  یباـتک  ناـیرفعج  راـفظ ، ناگدـننک  ماـیق  بوکرـس  تهج  ناـمع ،
هب شا  هناقداص  تامدـخ  ساپ  هب  ناـیرفعج  .دومن  یباـیزرا  مزـال  یقطنم و  یمادـقا  ار  تکرح  نیا  بوکرـس  يارب  یناریا  ياـهورین 

يزوریپ زا  سپ  نایرفعج ، دومحم  .دومن  تفایرد  ار  يولهپ  يراذـگجات و  بالقنا ، شـشوک ، نویامه ، جات ، ياهناشن  يولهپ  میژر 
ص كاواس ؛ دانـسا  تیاور  هب  نایلو  میظعلادبع  یخیرات ؛ دانـسا  یـسررب  زکرم  زا : لقن  هب   ) .دش مادـعا  همکاحم و  یمالـسا  بالقنا 

(. صص 233-232 ص 31 و  كاواس ؛ دانسا  تیاور  هب  نویامه  شویراد  یخیرات ؛ دانسا  یسررب  زکرم  و : 154 ؛
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ساسحا یلکریبد  يارب  ماقم  مئاق  هس  دوجو  هب  يزاین  سپ  نآ  زا  هک  درک  مالعا  دادرم 1357  لوا  رد  راگزومآ  دیشمج  اما ،  (1) .دوب
کی اب  طقف  تسا  هتفرگ  میمصت  وا  لیلد  نیمه  هب  دوش و  یمن 

(2) .نایرفعج دومحم  زج  دوبن  یسک  ماگنه ، نآ  رد  وا  ماقم  مئاق  اهنت  .دهد  همادا  بزح  رد  ار  دوخ  راک  ماقم  مئاق 

 - یسایس ياهیناماسبان  اب  بزح  دیعـس ، داوج  یلکریبد  زاغآ  زیخاتـسر و  بزح  رب  راگزومآ  دیـشمج  یلکریبد  نارود  نایاپ  زا  سپ 
.دماین دوجو  هب  لکریبد  ماقم  مئاق  زا  يریگ  هرهب  يارب  یفاک  یتصرف  دش و  هجاوم  يدایز  يرادا 

ص:271

ص 4. ریت 1357 ، هبنش 31  ش 45 ، لاس 38 ، اهیندناوخ ، ص 4 و  ریت 1357 ، هبنش 27  هس  ش 15664 ، تاعالطا ، همانزور  - . 1
ص 32. دادرم 1357 ، هبنشکی 1  ش 15668 ، تاعالطا ، همانزور  - . 2

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 450 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_271_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_271_2
http://www.ghaemiyeh.com


زیخاتسر بزح  يزکرم  داتس 

رد یتالیکـشت  بزح ، لکریبد  تیریدـم  تحت  دوب ، رقتـسم  نارهت  رد  زیخاتـسر  بزح  ییارجا  يریگ و  میمـصت  زکارم  هک ، اجنآ  زا 
تحت ار  نارهت )  ) زکرم رد  بزح  يداتـس  روما  یمامت  دنک و  لرتنک  ار  بزح  یتالیکـشت  ییارجا و  روما  ات  دـش  یهدـنامزاس  زکرم 
سابع ریما  دادرم 1354 ، رد 12  راب ، نیلوا  .تفرگ  مان  ناریا » تلم  زیخاتسر  بزح  يزکرم  داتـس   » هعومجم نیا  .دهد  رارق  شـشوپ 

رد بزح  نالوئـسم  یماسا  مالعا  نمـض  ادـیوه   (1) .درک یفرعم  ار  بزح  يزکرم  داتـس  تقوـم  نالوئـسم  تقو ، لـک  ریبد  ادـیوه ،
ناـکامک دـیدج  ياهتیلوئـسم  ناگدـنراد  هدوب و  يراـختفا  تاـماقم  نیا  هک  درک  حیرـصت  دـناوخ و  تقوـم  ار  ناـنآ  تمـس  نارهت ،

فظوم و یناریدـم  نادـنمراک و  دوبن  ددـص  رد  ههرب  نآ  رد  ادـیوه  یترابع ، هب  .دومن  دـنهاوخ  ظفح  ار  دوخ  قباس  يرادا  ياهتمس 
داتس یتالیکـشت  تراچ  رد   (2) .دـیمان يراختفا  بزح  رد  ار  نانآ  تمـس  لیلد ، نیمه  هب  دـیامن و  مادختـسا  بزح  يارب  تقو  مامت 

ياهیسررب اهحرط و  بزح 3 - یمومع  طباور  بزح 2 - تالیکشت  - 1 زا : دوب  ترابع  هک  دش  ینیب  شیپ  شخب  نارهت 9  رد  بزح 
.بزح یتراظن  ياه  هتیمک  بزح 6 - یعامتجا  روما  بزح 5 - یلام  يرادا و  روما  بزح 4 -

ریدم و ءاهد  نسحم  - 1 : » زا دندوب  ترابع  دومن ، باختنا  نارهت  رد  بزح  يزکرم  داتـس  يارب  ادـیوه  عطقم ، نآ  رد  هک  ینالوئـسم 
.اهیسررب اه و  حرط  لوئسم  ءایض  نیـسح  .بزح 3 - یمومع  طباور  لوئـسم  راگنرز  یلعدمحم  رتکد  .بزح 2 - تالیکشت  لوئسم 

لوئسم هداز  کلم  اضر  .یعامتجا 6 - روما  لوئسم  یناتسهوک  میهاربا  .یلام 5 - يرادا و  روما  لوئسم  مدقم  ییادف  گنهرف  - 4

(3)« .تراظن ياه  هتیمک 

لوئـسم ناونع  هب  شیاهتمـس ، ظفح  اب  ار  بزح  لکریبد  ماقم  مئاق  یناگرزاب و  ریزو  يودهم ، نودیرف  رتکد  ادیوه ، لاح ، نامه  رد 
نواعم نامداش ، نیدلاءایض  زین  درک و  نییعت  نارهت  رد  بزح 

بزح لک  يراد  هنازخ  هب  ریزو  تسخن  نواـعم  یفـشاک ، دـمحا  .دـش  هدـیزگرب  بزح  هناـخریبد  لوئـسم  تمـس  هب  یعاـمتجا  روما 
سلجم هدنیامن  ، یکشزپ رهچونم  دش و  بوصنم 

ص:272

ص 299. دلج 2 ، نیشیپ ، رقاب ؛ یلقاع ، - . 1
ص دادرم 1354 ،  18 ش 93 ، لاس 35 ، اهیندناوخ ، ص 1 و  دادرم 1354 ، هبنشود 13  ش 2288 ، لاس 8 ، ناگدـنیآ ، همانزور  - . 2

.2
دادرم 1354. هبنشود 13  ش 2288 ، لاس 8 ، ناگدنیآ ، همانزور  ص 2 و  دادرم 1354 ،  21 ش 94 ، لاس 35 ، اهیندناوخ ، - . 3
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ار ریخا  فیاظو  دـندوب  فظوم  دوخ  ياهتمـس  ریاس  ظفح  اب  دارفا  نیا  .دـیدرگ  باـختنا  بزح  لـک  سرزاـب  تمـس  هب  یلم  ياروش 
داتس ینامزاس  تراچ  بیترت ، نیدب   (1) .دنریگ هدهع  رب  زیخاتسر  بزح  لکریبد  ریزو و  تسخن  ادیوه ، سابع  ریما  رظنریز  امیقتسم 
.داد همادا  لاونم  ناـمه  رب  ار  دوخ  راـک  ناـنچمه  دـعب  ياـهلاس  یط  درک و  زاـغآ  ار  دوخ  راـک  شخب  اب 9  زیخاتـسر  بزح  يزکرم 

هب نآ  نالوئسم  زین  نارهت و  رد  بزح  يزکرم  داتس  ینامزاس  تراچ  هام 1355  نابآ  رد  هکنانچ 

اضر .تالیکشت 3 - لوئـسم  ءاهد  نسحم  .يرادا 2 - یلام و  روما  لوئـسم  مدـقم  ییادـف  گنهرف  - 1 : » دوـب هدـش  یفرعم  ریز  حرش 
نواعم رواـشم و  ریزو  ناـمداش  رتکد  .یسررب 5 - حرط و  لوئـسم  ءایـض  نیـسح  رتکد  .تراظن 4 - ياه  هتیمک  لوئـسم  هداز  کـلم 
لوئسم یناتسهوک  میهاربا  .لک 8 - سرزاب  یکشزپ  رهچونم  .راد 7 - هنازخ  ریزو و  تسخن  نواعم  یفشاک  دمحا  .ریزو 6 - تسخن 

(2)« .یمومع طباور  لوئسم  راگنرز  یلعدمحم  .یعامتجا 9 - روما 

.دنتفر یم  رامش  هب  زیخاتسر  بزح  لکریبد  هناگ  هس  نانواعم  عقاو  رد  نارهت ، رد  بزح  يزکرم  داتس  فلتخم  ياه  هخاش  نالوئـسم 
جیردت هب  زین  ار  بزح  يزکرم  داتـس  نالوئـسم  دیـسر ، زیخاتـسر  بزح  یلکریبد  هب  ادـیوه  ياج  هب  راگزومآ  دیـشمج  هک  یماگنه 

: دندوب هدش  باختنا  ریز  حرـش  هب  يزکرم  داتـس  نالوئـسم  زا  نت  جـنپ  نمهب 1355 ، رد 15  میراد  یهاـگآ  هک  ییاـج  اـت  .داد  رییغت 
هخاش سیئر  لکریبد و  نواعم  تمـس  هب  يرفظم  راجاق  دواد  یعامتجا ، طباور  سیئر  لکریبد و  نواعم  تمـس  هب  یمظاـک  قداـص  »
تمس هب  یکـشزپ  رهچونم  اه ، یـسررب  شزومآ و  هخاش  سیئر  لکریبد و  نواعم  تمـس  هب  یهانپ  میرک  ورـسخ  يریگیپ ، تراظن و 

(3)« .تختیاپ یبزح  روما  ریبد  تمس  هب  سردم  ءایض  بزح ، یسرزاب  تمسق  سیئر  لکریبد و  نواعم 

ار ناـنآ  تاراـیتخا  فیاـظو و  هطیح  هک  میراد  یتاـعالطا  بزح  يزکرم  داتـس  رد  لـکریبد  ياـهتنواعم  زا  یخرب  ینورد  تراـچ  زا 
(4): دش یم  لیکشت  ریز  ياه  هخاش  زا  زیخاتسر  بزح  یمومع  طباور  تنواعم  ینامزاس  تراچ  هلمج  زا  .دنک  یم  نییعت 

ص:273

ص 1. دادرم 1354 ، هبنشود 13  ش 2288 ، لاس 8 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 1
ص 207. گرزب ، هرگنک  رابخا ؛...  ویشرآ  زکرم  - . 2

ص 1 و ص 4. نمهب 1355 ، هبنش 16  ش 2241 ، لاس 10 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 3
.زیخاتسر بزح  هدنورپ  ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  دانسا  زکرم  - . 4
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زیخاتسر بزح  یمومع  طباور  تنواعم  تراچ 

لکریبد ماقم  مئاق 

یمومع طباور  رتفد 

یمومع طباور  يزیر  همانرب  ياروش 

ینهیم یلم و  ياه  نشج  هتیمک 

هناخریبد

تامدخ و روما 

ینابیتشپ

يراکمه یگنهامه و  روما 

يربخ داتس 

تامدخ و روما 

ینابیتشپ

: لماش

تاکرادت ياهدحاو 

دادما ياهدحاو 

ییاریذپ ياهدحاو 

تانیئزت ياهدحاو 

نارگشرازگ ناراگنربخ و  هورگ 

تاعالطا ویشرآ و 

...و سکع  ملیف و  دحاو 
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یناتسا ياهدحاو 

ياه هناسر  اب  يراکمه 

یهورگ

يربخ ياهدحاو  ریاس  اب  یگنهامه 

یبزحریغ تایرشن  سراپ و  يرازگربخ  ویدار و  نویزیولت و 

نواعم سردم ، ءایـض  رتکد  يوس  زا  دادرم 1357  مود  زور  نآ ، نالوئسم  هک  زیخاتسر  بزح  يزکرم  داتـس  تالیکـشت  تنواعم  رد 
: دروخ یم  مشچ  هب  ریز  هناگ  هد  ياهشخب  دنا ، هدش  یفرعم  تالیکشت ، تقو 

.اه نوناک  روما  لوئسم  تمس  هب  خروم 24/3/2537  هرامش 5540/2  مکح  یط  يرونم  یلع  - 1»

.ناریبد روما  لوئسم  تمس  هب  خروم 24/3/2537  هرامش 4866/2  مکح  یط  مشاه  ینب  دومحم  - 2

روما تسرپرس  تمس  هب  خروم 18/4/2537  هرامش 652/2  مکح  یط  یئامسک  نودیرف  - 3

ص:274
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.اهاروش

.تالیکشت يرتفد  روما  لوئسم  تمس  هب  خروم 27/4/2537  هرامش 3949/17  مکح  یط  يدجما  يدهشم  یلع  - 4

.تالیکشت یعامتجا  روما  لوئسم  تمس  هب  خروم 27/4/37  هرامش 3950/17  مکح  یط  یماما  نژیب  - 5

.ناریبد روما  دنمراک  تمس  هب  خروم 27/4/37  هرامش 3948/17  مکح  یط  تیاده  یلق  يدهم  - 6

.اهاروش روما  دنمراک  تمس  هب  خروم 28/4/37  هرامش 3955/17  مکح  یط  دنو  لیلج  هّللا  یلو  - 7

.اه نوناک  روما  دنمراک  تمس  هب  خروم 28/4/37  هرامش 3957/17  مکح  یط  ییاروها  دادرهم  - 8

.ناریبد روما  دنمراک  تمس  هب  خروم 28/4/37  هرامش 3959/17  مکح  یط  یکرهش  هدنزورف  ربکا  - 9

(1)« .اهاروش روما  دنمراک  تمس  هب  خروم 28/4/37  هرامش 3958/17  مکح  یط  رایشیپ  میهاربا  - 10

اهناتسا رد  بزح  ناریبد 

ياهناتسا رد  زیخاتسر  بزح  تالیکشت 

لزع و رد  لکریبد  بزح  همانساسا  قبط  .دندوب  لکریبد  صخش  هدیزگرب  امیقتسم  هک  دندرک  یم  يربهر  ناریبد ، ار  روشک  فلتخم 
لوئـسم ریبد و  نیلوا  هک  نارهت  رب  هوـالع  .دوب  رادروخرب  یفاـک  تاراـیتخا  زا  فـلتخم  ياهرهـش  اهناتـسا و  رد  بزح  ناریبد  بصن 

زا کی  ره  يارب  دادرم 1354  رد 12  دوب ، يودهم  نودیرف  رتکد  نآ  یبزح 

تحت ياهناتـسا  رد  یبزح  ناریبد   (2) .دـش هتفرگ  رظن  رد  ادـیوه  يوس  زا  یبزح  ریبد  روشک ، رـسارس  لک  يرادـنامرف  ناتـسا و   22
یم رداص  تختیاپ  رد  بزح  نالوئسم  يوس  زا  هک  یتامیمـصت  دندوب و  یفاک  تارایتخا  ياراد  یبزح  روما  هیلک  رد  دوخ ، تیریدم 

دادرم 1354، رد  زیخاتسر  بزح  لک  ریبد  ادیوه  سابع  ریما  .دمآ  یم  رد  ارجا  هلحرم  هب  یبزح  ناریبد  رظن  ریز  دش 

ص:275

.417611 ب : ش ، یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  ویشرآ  - . 1
ص 299. دلج 2 ، نیشیپ ، رقاب ؛ یلقاع ، - . 2
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زیورپ ناتسزوخ ؛ ناتسا  لوئسم  يدمتعم ، سوریـس  : » درک یفرعم  ریز  حرـش  هب  ار  روشک  لک  يرادنامرف  ناتـسا و  یبزح 22  ناریبد 
ناتسا لوئسم  یبارکش ، رهاطریما  ناهفصا ؛ ناتسا  لوئسم  يزاجح ،

ناتسا لوئسم  طیحم ، نسحم  ناردنزام ؛ ناتسا  لوئسم  روپ ، نامیلس  ناسارخ ؛ ناتـسا  لوئـسم  ياسراپ ، شوروک  یقرـش ؛ ناجیابرذآ 
ناتـسا لوئـسم  روپ ، ناریا  دـمحم  یبرغ ؛ ناجیابرذآ  ناتـسا  لوئـسم  حالف ، ریما  نالیگ ؛ ناتـسا  لوئـسم  هدازدـمحا ، رهچونم  سراف ؛

، يریزوریـشم هّللا  نیما  ردانب ؛ یلحاس و  ناتـسا  لوئـسم  یندم ، دمحملادبع  ناهاشنامرک ؛ ناتـسا  لوئـسم  عاجـش ، هّللاءاشام  نامرک ؛
ناتسا لوئسم  یکولب ، ناخرصان  ناتسرل ؛ ناتسا  لوئسم  یکاس ، یلع  نادمه ؛ ناتسا  لوئسم  یعیمس  نیسح  ناتسدرک ؛ ناتسا  لوئسم 

دمحم دزی ؛ ناتسا  لوئسم  باون ، ییحی  ناجنز ؛

ناتسا لوئسم  یسربط ، یماما  نیسحدمحم  يرایتخب ؛ لاحمراهچ و  ناتسا  لوئسم  یحایر ، دمحم  رهشوب ؛ ناتسا  لوئـسم  هداز ، کلم 
لوئسم يزاریش ، رتکد  نانمس ؛ لک  يرادنامرف  لوئسم  یفقث ، هّللادی  ناتسچولب ؛ ناتسیس و  ناتـسا  لوئـسم  یکلام ، هوکتـشپ ؛ مالیا و 

لک يرادنامرف 

(1)« .هیولیگهک دمحاریوب و 

، اهناتسا رد  زیخاتسر  بزح  ناریبد  يربهر  ياضعا  بیکرت  لاس 1355 ، هام  نابآ  رد  زیخاتسر  بزح  مود  هرگنک  يرازگرب  ماگنه  ات 
ادیوه هک  دش  یم  لیکشت  يدارفا  نامه  زا  ناکامک ،

خر یتارییغت  راگزومآ ، دیـشمج  هرود  رد  یبزح  ناریبد  ياـضعا  بیکرت  رد   (2) .دوب هدرک  یفرعم  هدـیزگرب و  دادرم 1354  رد 12 
لوا هرود  ياههام  نیـسپاو  رد  .دندش  اهنآ  نیزگیاج  يدیدج  ياه  هرهچ  قباس  ناریبد  زا  یهجوت  لباق  دادـعت  يریگ  هرانک  اب  داد و 

: زا دندوب  ترابع  روشک  ياهناتسا  رد  زیخاتسر  بزح  ناریبد  راگزومآ ، دیشمج  یلکریبد 

: یبرغ ناجیابرذآ  . 4 درف ؛ باتهز  میحر  یقرـش : ناـجیابرذآ  . 3 روپ ؛ نامیلـس  سوریـس  ناردنزام : . 2 ولزگ ؛ هرق  اـضر  نـالیگ : . 1»
: نامرک . 8 يروصنم ؛ رایرهش  سراف : . 7 ناقهد ؛ اضردمحم  ناتسزوخ : . 6 ریگنامک ؛ دورف  ناهاشنامرک : . 5 حالفریما ؛ سابع  رتکد 

نیسح نیسحمالغ  ناتسچولب : ناتسیس و  . 11 ییاسر ؛ تشترز  ناهفصا : . 10 نیورپ ؛ نسح  ناسارخ : . 9 یمیهاربا ؛ هداز  لیکو  داوج 
.15 یحایر ؛  دمحم  رتکد  يرایتخب : لاحمراهچ و  . 14 یعیمس ؛ نیسح  رتکد  نادمه : . 13 يریزوریشم ؛ هّللا  نیما  ناتسدرک : . 12 رب ؛

: مالیا . 16 هداز ؛ کلم  رفعج  دمحم  ناتسرل :

.19 هنازرف ؛ شویراد  رهشوب : . 18 نادمح ؛ لیلج  دمحاریوب : هیولیگهک و  . 17 یملاس ؛ فرشا  یلع 

ص:276

ص 1. دادرم 1354 ، هبنشود 13  ش 2288 ، لاس 8 ، ناگدنیآ ، همانزور  ص 365 و  دلج 12 ، نیشیپ ، یفطصم ؛ یتوملا ، - . 1
.206 صص 205 - گرزب ، هرگنک  رابخا ؛...  ویشرآ  زکرم  - . 2
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(1)« این نایجاح  گنشوه  ناگزمره : . 22 يوضر ؛ نیدلا  ماسح  دزی : . 21 یفقث ؛ هّللادی  نانمس : . 20 يدزیا ؛ اضر  ناجنز :

عقاو رد  نارهت  یبزح  ریبد  هک  دوب  هدش  میسقت  هقطنم  هدزاود  هب  ییاهنت  هب  نارهت  نامز  نآ  رد 

تحت هک  دـندوب  هتفرگ  رظن  رد  هقطنم  یبزح  ریبد  کـی  زین  هـقطنم  ره  يارب  درک و  یم  تیریدـم  هناـگ  هدزاود  قطاـنم  نـیا  ماـمت  رب 
ره يریبد  ینامزاس  تراـچ  زین  (2) و  نارهت رد  بزح  يریبد  یناـمزاس  تراـچ  .درک  یم  هفیظو  ماـجنا  نارهت  یبزح  ریبد  یتسرپرس 

: دشاب یم  ریز  حرش  هب  بیترت ، هب   (3)، نارهت یبزح  هناگ  هدزاود  قطانم  زا  کی 

ص:277

ش مود ، لاس  نارگراک ، زیخاتسر  هب : دیرگنب  زین  و  زیخاتسر ؛ بزح  هدنورپ  ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  دانسا  زکرم  - . 1
ص 8. دادرخ 1356 ، ، 30

.417611 پ : ش ، یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  ویشرآ  - . 2

.417611 پ : ش ، یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  ویشرآ  - . 3
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كرتشم رتفد 

نارهت ناتسرهش  بزح  ریبد 

ياه نمجنا  روما  زکرم 

یلم

یعامتجا طباور  سیئر 

تافیرشت مسارم و 

دونش تفگ و  تاسلج  ییآ و  مهدرگ 

ویشرآ هناخباتک و 

رابخا میظنت  تاراشتنا و 

يرادا يراد و  هنازخ  سیئر 

رتفد هناخریبد و 

ینیزگراک

تامدخ يزادرپراک و 

يرادهگن یلامروما و 

لاوما

شزومآ و سیئر 

اهیسررب

شزومآ و ياروش 

اهیسررب

تراظن و سیئر 
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يریگیپ

تالیکشت سیئر 

ياروش

يریگیپ تراظن و 

کیکفت هتیمک 

تیاکش يدنب و  هقبط 

ياروش

تالیکشت

یلم شزومآ  لوئسم 

یلم شزومآ  ياههورگ 

اهرداک شزومآ 

یسررب ياه  هتیمک 

اهیسررب لوئسم 

يزیر همانرب  یگنهامه و  رتفد 

يریگیپ تراظن و  ياه  هتیمک 

اهاروش اهنوناک و  روما 

ءاضعا روما 

ناریبد و روما 

تالیکشت ناراکمه 

یسرزاب سیئر 
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یعامتجا طباور  ياروش 

12 هقطنم

11 هقطنم

10 هقطنم

9 هقطنم

هقطنم 8

هقطنم 7

هقطنم 6

هقطنم 5

هقطنم 4

هقطنم 3

هقطنم 2

هقطنم 1
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هقطنم ریبد 

شزومآ و سیئر 

اهیسررب

تراظن و سیئر 

يریگیپ

تالیکشت سیئر 

كرتشم رتفد 

شزومآ و ياروش 

یسررب

یلم شزومآ 

یسررب ياه  هتیمک 

يریگیپ تراظن و  ياروش 

يریگیپ تراظن و  هتیمک 

اهاروش اهنوناک و  روما 

ءاضعا روما 

یعامتجا طباور  سیئر 

يراد هنازخ  سیئر 

يرادا و 

یسرزاب سیئر 

تافیرشت مسارم و 
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رابخا هیهت 

رتفد هناخریبد و 

تاکرادت
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بیترت دـسر  یم  رظن  هب  اما ، میرادـن ، رایتخا  رد  روشک  ياه  ناتـسا  ریاـس  رد  بزح  يریبد  یناـمزاس  تراـچ  زا  يا  هنومن  دـنچ ، ره 
تراچ اب  نآ  ییارجا  یتیریدم و  بتارم  هلسلس  میظنت و 

.تسا هتشاد  مات  یتهابش  نآ  هناگ  هدزاود  قطانم  ای  نارهت و  يریبد  ینامزاس 

فلتخم ياهناتسا  ناریبد  باختنا  يارب  زیخاتسر  بزح  نالک  تیریدم  میمـصت  زاغآ ، نامه  زا  دیآ  یم  رب  دوجوم  دانـسا  زا  هکنانچ 
ياهادیدناک نایم  زا  هک  دوب  راوتسا  هیاپ  نیا  رب  روشک 

نالوئـسم نایم  مزال  ياهیگنهامه  زا  سپ  دریگ و  تروص  كاواس  طسوت  نانآ  یقالخا  یعامتجا و  یـسایس ، شنیزگ  هدـش  یفرعم 
باختنا و ناتسا  ره  ییاهن  ریبد  كاواس ، نالوئسم  اب  تشاد -  ار  شقن  نیرتشیب  لکریبد  صخـش  هیـضق  نیا  رد  هک  بزح -  هیاپدنلب 

یفرعم شتیلاعف  هزوح  هب 

ياهناتــسا رد  بزح  ناریبد  ییاـهن  شنیزگ  رد  كاواـس  تارظن  رتـمک  زیخاتــسر ، بزح  رب  ادـیوه  یلکریبد  نارود  رد  یلو  .دوـش 
یط دنفسا 1354  رد 19  یمیهاربا ، كاواس ، یـسررب  تایلمع و  مراـهچ  هرادا  سیئر  راـبکی ، .تفرگ  یم  رارق  هجوت  دروم  فلتخم 

عوضوم رد  كاواس  اب  زیخاتـسر  بزح  نالوئـسم  یگنهامهان  دـشاب ، هدـش  لاسرا  كاواـس  تساـیر  هب  باـطخ  دـیاب  هک  یـشرازگ 
: دنک یم  حیرشت  نینچ  نیا  ار  اهناتسا  رد  بزح  ناریبد  شنیزگ 

يارب بزح  يریبد  ياهدزمان  یماسا  هک  هدوب  نیا  رب  شور  نونکات  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  یتالیکـشت  ياـه  تیلاـعف  يادـتبا  زا 
كاواس رایتخا  رد  بزح  يزکرم  تاماقم  قیرط  زا  اهناتسرهش 

هجیتن اه  ناتسرهش  ای  زکرم  رد  هلومعم  تاقیقحت  ماجنا  هقباس و  یسررب  زا  سپ  هک  هتفرگ  یم  رارق 

.تسا هدش  یم  مالعا  بزح  هب  کی  ره  تقایل  یگتسیاش و  هرابرد  حیرص  رظنراهظا  اب  یسررب 

تـسا هلئـسم  نیا  دـیؤم  زین  اه  ناتـسرهش  ياه  كاواس  زا  هلـصاو  ددـعتم  تاشرازگ  هدـمآ و  لـمع  هب  هک  ییاـه  یـسررب  اـب  کـنیا 
هتفرگ و هدیدان  دراوم  زا  يرایسب  رد  ار  دارفا  یعامتجا  تیعقوم  یبزح  ناریبد  نالوئسم و  باختنا  يارب  زیخاتسر  بزح  ناگدننادرگ 

بزح يزکرم  تاماقم  ذوفن  تحت 

دارفا نیا  هک  دننک  یم  نییعت  اه  ناتسرهش  رد  یبزح  نیلوئسم  تمس  هب  ار  یناسک  لحم  ناگدنیامن  و 

رد هدرک و  ادـیپ  ار  فیلکت  عفر  تروص  دراوم  يرایـسب  رد  كاواـس  زا  بزح  یهاوخرظن  تقیقح  رد  هدوبن و  مزـال  طیارـش  دـجاو 
بصانم هب  دنا  هدوب  لیام  دوخ  هک  ار  سک  ره  بزح  تاماقم  لمع 

هک تسا  یشور  نامه  نیا  یفنم و  ای  دنـشاب  هداد  تبثم  هیرظن  كاواس  یعامتجا  رظن  زا  دارفا  نیا  دروم  رد  هاوخ  دنا  هدرامگ  یبزح 
.دندوب هدومن  تداع  نآ  ماجنا  هب  نیون  ناریا  قباس  بزح  تاماقم  لاس  ياهلاس 
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دوخ تارظن  راهظا  يارب  كاواس  هک  زیخاتسر  بزح  نیلوئسم  هب  بلطم  نیا  ینمـض  میهفت  كاواس و  نوئـش  ظفح  روظنم  هب  اذهیلع 
دوش هتفگ  زکرم  رد  بزح  تاماقم  هب  دـنیامرف  هزاجا  هک  یتروص  رد  تسا  لئاق  شزرا  هتفرگ  تروص  یفاک  تاـقیقحت  هیاـپ  رب  هک 

تاباصتنا نیا  هتفرگن و  رارق  رظن  حمطم  ابلاغ  یبزح  ناریبد  نیلوئسم و  یعامتجا  تیحالص  هرابرد  نونکات  كاواس  تارظن  نوچ 

تیحالص هرابرد  افرص  كاواس  سپ  نیا  زا  اذل  هتفرگ ، تروص  یبزح  تاماقم  دوخ  هتساوخ  هب  انب 
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(1) .درک دهاوخ  مالعا  ار  دوخ  رظن  دارفا  یسایس 

يرادا یسایس ، فلتخم  ياهشخب  رد  زیخاتـسر  بزح  نیلوئـسم  ناریدم و  زا  يریثک  دادعت  تسا ، هدش  رکذ  مه  نیا  زا  شیپ  هکنانچ 
رد یبزح  فیاظو  ماجنا  يارب  هاـگ  دـنچ  زا  ره  لاـح ، روخارف  هب  ناـنآ ، زا  کـی  ره  دـندوب و  یمـسر  ياهتمـس  لغـش و  ياراد  و ... 

بیوصت هب  ار  يا  همان  نیئآ  ناریزو  تأیه  نمهب 1354 ، متشه  رد  .دندش  یم  مازعا  ییاهتیرومأم  هب  فلتخم  قطانم 

، دـنور یم  اـه  شخب  اـه و  ناتـسرهش  هب  اـی  دـنیآ  یم  زکرم  هب  راـک  يارب  هک  ار  یبزح  نالوئـسم  تبیغ   » نآ ساـسا  رب  هـک  دـیناسر 
(2) .دننک یقلت » يرادا  تیرومأم 

يزکرم ياروش 

ناگدـنیامن ندـمآدرگ  زا  بزح  همانـساسا  داـفم  قبط  تفر و  یم  رامـش  هب  زیخاتـسر  بزح  هناـگ  جـنپ  ناـکرا  زا  يزکرم  ياروـش 
سیئر .دوب  هدش  نییعت  لاس  ود  اروش  نیا  رد  دارفا  تیوضع  تدم  دش و  یم  لیکشت  ناتسا  زین  ناتسرهش و  رهـش و  یبزح  ياهاروش 

هطیح فیاـظو و  نیرت  مهم  .دزاـس  مهارف  ار  اروـش  تاـسلج  يرازگرب  ناـکما  راـبکی ، لاـس  مـین  ره  دوـب  فـظوم  يزکرم  ياروـش 
؛ یبزح ياـهاروش  روما  هب  یگدیـسر  یبزح ؛ ياـهنوناک  اـهاروش و  هماـن  نیئآ  بیوصت  زا : دوـب  تراـبع  يزکرم  ياروـش  تاراـیتخا 

.زیخاتسر بزح  یلخاد  تاباختنا  همان  نیئآ  بیوصت  ییارجا و  تأیه  ياضعا  باختنا 

ات اروـش  نیا  دوـب ، هدـش  ینیب  شیپ  همانـساسا  رد  زیخاتـسر  بزح  يزکرم  ياروـش  يارب  هک  یتاراـیتخا  فیاـظو و  همه  نیا  مغر  هب 
زا سپ  هک  دوب  لاس 1357  دادرخ  لیاوا  تشهبیدرا و  رخاوا  رد  طقف  دشن و  لیکـشت  زگره  زیخاتـسر  بزح  تیلاعف  ینایاپ  ياههام 

يزیر همانرب  لاس  هس  دودح 

نیشیپ ثحابم  رد  هکنانچ  دندش و  هدیزگرب  بزح  يزکرم  ياروش  ياضعا  دش و  رازگرب  اهاروش  تاباختنا  هرخالاب  تامدقم  هیهت  و 
ياروش مادقا  نیرت  مهم  دیاش  نیلوا و  دش ، رکذ  مه 

هطیح رد  بزح  همانـساسا  قـبط  هـک  دوـب  زیخاتـسر  بزح  ییارجا  تأـیه  مـئاد  ياـضعا  یفرعم  شنیزگ و  زیخاتــسر  بزح  يزکرم 
بزح يزکرم  ياروش  ییاهن  لیکـشت  هسورپ  یبزح و  ياهاروش  لیکـشت  دـنور  یتآ  ثحابم  رد  .دوب  هدـش  هدـیناجنگ  نآ  فیاـظو 

.تفرگ دهاوخ  رارق  یسررب  دروم  طوسبم  روط  هب  زیخاتسر 
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زیخاتسر بزح  رد  يریگوضع  دنور  مشش : لصف 

هراشا
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زیخاتسر بزح  رد  يریگوضع  دنور 

ریگارف دـحاو و  بزح  هب  نانآ  همه  نتـسویپ  تیوضع و  يارب  هاش  هنایوگروز  تاراهظا  هب  تبـسن  مدرم  ياـه  شنکاو  قیقد  میـسرت 
زیخاتسر و دحاو  بزح  سیسأت  ترورض  نوماریپ  دنفسا 1353 ، رد 11  هاش  تاراهظا  تسخن  شخب  .تسا  راوشد  رایسب  زیخاتـسر ،

ینارگن تهب و  زا  يا  هلاه  رد  ار  ناریا  روما  یـسایس  نارظان  مدرم و  ات  دوب  یفاک  ییاهنت  هب  روشک ، رد  لاعف  یمـسر  بازحا  لالحنا 
، دوخ نانخس  همادا  رد  هاش  هک  درک  زورب  یماگنه  رت  یساسا  لکشم  اما ، .درب  ورف 

هک دوب  نآ  هاـش  نانخـس  ياـنعم  تقیقح ، رد  .دـناوخ  ریذـپان  باـنتجا  يرما  زیخاتـسر ، بزح  رد  ار  ناریا  مدرم  کـیاکی  تیوـضع 
ینارنخـس نامه  رد  هاش  .دنیوگ  كرت  ار  روشک  كاخ  دیاب  اموزل  دننز ، زاب  رـس  بزح  هب  نتـسویپ  زا  دننک و  تأرج  یناسک  هاگره 

يارب تلم  هبطاق  كدنا ، رایسب  یهورگ  يانثتسا  هب  هک  درک  ینیب  شیپ  دیمان و  روشک  هب  نینئاخ  ار  زیخاتسر  بزح  نافلاخم 

.تشاد دنهاوخن  اور  گنرد  يا  هظحل  زیخاتسر  بزح  رد  تیوضع 

هدربن وا  تیمکاح  هاش و  ییاعدا  گرزب  ندـمت  تارمث  زا  يا  هرهب  چـیه  هک  ناریا  نایئاتـسور  قافتا  هب  بیرق  تلم ، داـحآ  ناـیم  رد 
هاش و هک  ییاهتلاسر  زیخاتسر و  بزح  نایرج  رد  زگره  دندوب ،

یناسک مامت  ناغلبم و  ناعفادم و  لاح ، نامه  رد  دنتفرگن و  رارق  دندوب ، لئاق  نآ  يارب  تیمکاح 

اهاتـسور و لخاد  رد  زیخاتـسر  ياه  هشیدنا  شرتسگ  يارب  ینادنچ  لیامت  دندوب  طابترا  رد  زیخاتـسر  بزح  اب  فلتخم  ءاحنا  هب  هک 
نایئاتسور اب  هدنراگن  .دنتفاین  نایئاتسور  نایم  رد 

مناوتب دیاش  ات  ما  هدرک  وگتفگ  راگزور  نآ  روهظون  هدیدپ  نیا  هب  تبسن  نایئاتسور  ياه  شنکاو  زیخاتسر و  بزح  هرابرد  يددعتم 
نآ رد  هک  ناگدنوش  هبحاصم  بلاغ  اما  مروآ ، تسد  هب  تلم  میظع  رشق  نیا  نایم  رد  زیخاتـسر  بزح  ذوفن  زا  انتعا  لباق  ییاه  هگر 

دندینشن زیخاتسر  بزح  زا  یمان  یتح  دندینارذگ  یم  ار  یگلاس ) ات 60  نینس 30   ) ناش یلاسنایم  یناوج و  نارود  راگزور 

هرابرد ار  مزال  یهاگآ  نیرتمک  روشک ، مدرم  زا  یمین  دودح  ینعی ، .دنتشادن  دای  هب  نآ  زا  يزیچ  و 

ص:285

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 469 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنتشاد زیخاتسر  بزح 

ءاقترا بزح  ناگدننادرگ  تیمکاح و  بولطم  دـح  هب  تسناوتن  زگره  زیخاتـسر  بزح  ذوفن  زین ، رتکچوک  ياهرهـش  تابـصق و  رد 
بزح تیقفوم  زین  غیلبت و  يارب  تیمکاح  نیاربانب ، .دبای 

نیا زا  میرذگب  .دوب  هتخود  مشچ  نارهت ، هژیو ، هب  گرزب و  ياهرهش  هب  لوا  هجرد  رد  زیخاتسر 

روشک طاقن  یصقا  ات  بزح  هطلس  ذوفن و  هطیح  شرتسگ  يارب  دندوب  یعدم  زیخاتسر  بزح  نارازگراک  اعدا ، ماقم  رد  لقادح  هک ،
نارظان .تفای  ققحت  يارب  یلاجم  هدش  هئارا  ياهراعش  زا  یمک  دصرد  لمع ، هتوب  رد  اما  درک ؛ دنهاوخن  راذگورف  یـششوک  چیه  زا 

نآ رد  روما  هب  ناهاگآ  و 

هک یمدرم  زا  یعیسو  راشقا  نایم  رد  گرزب و  ياهرهش  هرتسگ  رد  زیخاتسر  بزح  سیسأت  مالعا  هک  دنتسناد  یم  یبوخ  هب  راگزور 
زا یجوم  هچ  دندوب  رادروخرب  مزال  یسایس  شناد  یهاگآ و  زا 

نافلاخم هدرتسگ  راشقا  لباقم  رد  دـنتفریذپ ، ار  دـیدج  بزح  ياه  نامرآ  هنابلطواد  هک  یناسک  دادـعت  درک و  داجیا  ینیبدـب  رفنت و 
يارب یناـکما  روشک ، رب  مکاـح  روآ  ناـقفخ  زیگنا و  بعر  وج  لاـح ، نیا  اـب   (1) .دـندمآ یمن  باـسح  هب  تفگ ، دوش  یم  اـبیرقت ،
ساره ینمیرها و  تردـق  نآ  اب  كاواس  .درواین  مهارف  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  مالعا  ربارب  رد  مدرم  راکـشآ  تفلاـخم  ضارتعا و 

زیگنا

یعامتجا یـسایس ، ياضف  يا  هزادـنا  هب  دوب  هدروآ  رد  دوخ  مادختـسا  هب  روشک  رـسارس  رد  نیچربخ  رازه  اـههد  بیرقت  هب  هک  دوخ 
تفلاخم راهظا  هنوگره  ناکما  هک  دوب  هدرک  مومسم  ار  روشک 

یمسج و ياه  هجنکش  نیرت  تخس  لمحتم  نظءوس ، نیرتمک  اب  مدرم  زا  یضعب  هک  یطیارش  رد  .دیامن  بلس  ار  نایـضاران  يوس  زا 
سرت و زج  ییانعم  زیخاتـسر ، بزح  رد  يرابجا  تیوضع  موزل  ربارب  رد  تلم  داحآ  توکـس  دـندش ، یم  كاواـس  نارومأـم  یحور 

(2) .تشادن دندیشک ، یم  ار  نآ  راظتنا  نآ  ره  هک  يا  هوقلاب  تبوقع  زا  همهاو 

تالوحت دهاش  کیدزن  زا  راگزور  نآ  رد  هک  دارفا  یخرب  اب  زیخاتسر  بزح  زا  یمومع  لابقتـسا  نازیم  هرابرد  روطـس  نیا  هدنراگن 
هویش هژیو  هب  زیخاتسر و  بزح  هک  دنا  هتشاد  ناعذا  ناگدنوش  هبحاصم  یمامت  .تسا  هدرک  وگتفگ  هبحاصم و  دندوب  روشک  یسایس 

، نآ رد  يریگوضع 

تفلاخم ضارتعا و  يارب  یناکما  مدرم ، فلتخم  راشقا  هک  یلاح  رد   (3) .درک یم  داجیا  روشک  مدرم  نایم  رد  راجزنا  زا  یقیمع  ّوج 
زین تاسلج و  لفاحم ، رد  دنتشادن ، زیخاتسر  بزح  اب  هنادازآ 

دندرک و یم  دای  زیخاوسر  ناونع  تحت  بزح  نیا  زا  هناتسود  یصوصخ و  ياهوگتفگ 

ص:286

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 470 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_286_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_286_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_286_3
http://www.ghaemiyeh.com


.106 صص 102 -  نیشیپ ، نودیرف ؛ ادیوه ، - . 1
.كاواس نیتسیرک ؛ اونالد ، هب : دیرگنب  رتشیب  تاعالطا  بسک  يارب  - . 2

نابآ 1380. رد 22  ییاون  نیسحلادبع  رتکد  اب  هدنراگن  هبحاصم  هنومن ، يارب  - . 3

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 471 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هتـسباو  ياـههورگ  دارفا و  زا  یهجوـت  لـباق  دادـعت  یتـح  هک  تسا  هدـش  هتفگ   (1) .دـنتفرگ یم  ءازهتـسا  هب  ار  نآ  ناگدـننادرگ 
مه يا  هیاپدنلب  يرادا  یسایس -  ياهتمس  ياراد  هک  یناسک  زین  تیمکاح و 

، دـش یمن  عنام  یتینما  یـسایس و  صاخ  تاظحالم  هاگره  دـنریذپب و  ار  زیخاتـسر  بزح  تیوضع  دنتـشاد  لیامت  تردـن  هب  دـندوب 
ادیپ یناسک  رتمک  بیترت ، نیدب  .دنتسویپ  یمن  بزح  نیا  هب  زگره 

راودیما هدنیآ  رد  نآ  تیقفوم  هب  ای  هتشاد و  یگتسبلد  ساسحا  بزح  نیا  هب  تبسن  هک  دندش  یم 

زا سپ  روشک ، یـسایس  هصرع  رد  لوقعمریغ  یبزح  ياهیزاب  هب  تبـسن  مدرم  هماع  هنانیبدـب  هاـگن  دیـسر  یم  رظن  هب   (2) .دنشاب هدوب 
زیخاتسر بزح  سیسأت  زا  روشک  رب  مکاح  دساف  اقیمع  ِمیژر  هک  روصت  نیا  تفاین و  ینادنچ  فیفخت  زیخاتسر ، بزح  تیلاعف  زاغآ 

قطانم کـچوک و  ياهرهـش  رد   (3) .تشادـن ییاج  یمومع  ناهذا  رد  زگره  دـنک ، یم  لابند  هناـبلط  هعـسوت  یحالـصا و  یفادـها 
يدرف یگدنز  رد  نآ  شقن  زیخاتسر و  بزح  زا  یهاگآ  دندوب  رادروخرب  يریاشع  یلیا و  یعامتجا  تفاب  زا  هژیو  هب  هک  يا  هیـشاح 

تـسناوت یمن  مه  نادنچ  ناشدادعت  هک  یلحم  نیذفنتم  زین  ریاشع و  تالیا و  ياسؤر  افرـص  تشادن و  بارعا  زا  یلحم  یعامتجا  و 
انتعا لباق 

.دندرمش یم  مزال  ار  زیخاتسر  بزح  رد  تیوضع  دوخ  تیعقوم  ظفح  يارب  دشاب 

مدرم یمومع  راکفا  هب  یهجوت  دـندوب ، طابترا  رد  نآ  ریاظن  یلحم و  یتلود  ریاود  اب  امومع  هک  تردـق  بحاص  ذـفنتم و  هورگ  نیا 
تقو نارظان  یخرب  .تفرگ  یم  رارق  مدرم  هجوت  دروم  ناشتامیمصت  یلحم ، ياهتنـس  نامه  بوچراچ  رد  دنداد و  یمن  ناشن  هقطنم 

هک دنا  هتشاد  ناعذا 

كرادم دانسا و   (4) .دومن یم  چیه  ابیرقت  نآ  ياوتحم  زیخاتسر و  بزح  زا  نیشنریاشع  قطانم  مدرم  هماع  تخانـش  راگزور  نآ  رد 
راکفا رشن  يریگوضع و  يارب  هک  زیخاتسر  بزح  نالوئـسم  زا  یهورگ  هلمج  زا  .دنک  یم  دییأت  ًالماک  ار  اعدا  نیا  زین  هدنام  ياج  رب 

داوس زا  دوخ  هک  بزح  نارومأم  نیا  .دوبن  انتعا  لباق  ًالـصا  ناشتامادـقا  هجیتن  دـندوب ، هتفر  ناتـسرل  ناتـسا  هب  بزح  ياـه  هماـنرب  و 
اهنآ .دنتخانش  یمن  یبوخ  هب  مه  ار  یبزح  تالیکشت  مب  ریز و  دنتشادن ، يا  هرهب  یفاک 

نتـسویپ يارب  یعامتجا  ياههورگ  ریاس  .دنزاس  بزح  وضع  يروص  روط  هب  ار  تلود  نادنمراک  زا  یکدـنا  یهورگ  دنتـسناوت  طقف 
هدرک هیهت  ار  شرازگ  نیا  هک  كاواس  زا  ینارومأم  .دـنداد  ناـشن  یبزح  نارومأـم  اـب  یکدـنا  رایـسب  يراـکمه  زیخاتـسر ، بزح  هب 

شیارگ مدع  لیلد  هدمع  دندوب 
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مکاح ماظن  لصا  زا  یلاها  رفنت  هک  دندرک  وجتسج  بزح  نالوئسم  یتقایل  یب  رد  ار  زیخاتسر  بزح  هب  ناتسرل  ناتـسا  رد  مدرم  هماع 
(1) .دش یم  فعاضم  نآ  رب  زین  روشک  رب 

مدرم زین  زیخاتـسر  بزح  هرابرد  تیمکاح ، لک  زا  یتیاضران  رطاخ  هب  هک  دـنک  یم  دـییأت  راگزور  نآ  نادرمتلود  زا  یناحور ، داؤف 
ياتـسار رد  ار  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  هلمج  زا  میژر و  تامادـقا  اه و  همانرب  مامت  مدرم  .دـندوب  هتفرگ  ار  دوخ  میمـصت  شیپاـشیپ 

مدع بزح و  زا  راجزنا  راهظا  نیاربانب ، دـندرک و  یم  ریبعت  یـسایس  زین  یعامتجا و  يدرف و  ياهیدازآ  رتشیب  هچ  ره  ندرک  دودـحم 
زا دش  یم  راگزور  نآ  رد  هک  دوب  یشنکاو  نیرتمک  نآ ، رد  تیوضع  يارب  نانآ  لیامت 

(2) .تشاد عقوت  مدرم 

هدرک سیـسأت  یعامتجا  یـسایس و  روما  رد  مدرم  تکراشم  رتشیب  شرتسگ  يارب  ار  نآ  هاش  دـش  یم  اعدا  هاگ  هک  زیخاتـسر ، بزح 
یتدـم تشذـگ  زا  سپ  هک  ییاـج  اـت  .دروآ  تسد  هب  ار  قیفوت  نیرتـمک  تموکح ، اـب  مدرم  ییاوـنمه  يراـکمه و  بلج  رد  تسا ،

، بزح ياهتیلاعف  زا  ینالوط 

رد انتعا  لباق  يدج و  ینارادفرط  نآ  يارب  دنناوتب  نآ  ناراکردنا  تسد  هک  تفر  یم  یمک  دیما 

زا زیخاتسر  بزح  رب  ادیوه  سابع  ریما  یلکریبد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  هدنام  ياج  رب  دانسا  یخرب   (3) .دننک اپ  تسد و  مدرم  نایم 
ادیوه هدهاشم  اب  مدرم  هک  دـنا  هداد  شرازگ  كاواس  نارومأم  .تسا  هدوب  بزح  نآ  زا  مدرم  يدـیمون  ینادرگیور و  هدـمع  لیالد 

رد  (4) .دوب دهاوخ  نیـشیپ  یـسایس  يزاب  موادـت  یعون  هب  زین  دـیدج  تیعـضو  هک  دنتـشادن  يدـیدرت  رگید  دـیدج  بزح  سأر  رد 
: میناوخ یم  نینچ  تسا ، هدرک  یسررب  ار  زیخاتسر  بزح  زا  مدرم  ینادرگیور  للع  هک  كاواس  زا  یشرازگ 

دنک و یم  شکورف  دوب  هدمآ  دوجو  هب  دـیدج  بزح  شیادـیپ  زا  هک  يدنـسرخ  تشاشب و  راثآ  مک  مک  ناریا  یعامتجا  لفاحم  رد 
هک دنا  هتفرگ  هدهعرب  ار  دـیدج  بزح  ینادرگراک  يدارفا  اه  ناتـسرهش  نارهت و  رد  دراوم  يرایـسب  رد  هک  تسا  نآ  رما  نیا  تلع 
لاس هد  راک  لوصحم  رکفنـشورریغ  رکفنـشور و  زا  معا  ًالوصا  مدرم  .دـنرادن  مدرم  نیب  رد  يا  هشیر  هدوب و  هتـشذگ  بازحا  وضع 

هک دنناد  یم  یلخاد  تادیلوت  شهاک  اه و  هنیزه  روآ  ماسرس  ینارگ  ار  هتشذگ  تیرثکا  بزح  ریخا 

بزح ینادرگراک  يارب  .تسا  هدش  رهاظ  اه  هاگشناد  طیحم  رد  یمارآان  ینماان و  داجیا  رد  شراثآ 

زا .دنوش  توعد  راک  هب  دنا  هدوبن  بازحا  هدولآ  نونکات  هک  مانشوخ  شزرا و  اب  لاجر  دیاب  دیدج 
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.تسین هتخاس  يراک  نانآ  رظن  بلج  تهج  دنناد  یم  قفومان  اه  همانرب  يارجا  رد  ار  اهنآ  مدرم  هک  یناسک 

دنـشاب و یم  نیون  ناریا  بزح  قباس  وضع  هک  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  ناگدـننادرگ  رثکا  زا  مدرم  فلتخم  تاقبط  یلک  روط  هب 
(1) .تسا هدیدرگ  هلئسم  نیا  هب  نانآ  يدرسلد  بجوم  رما  نیمه  یضاران و  دنرادن  مدرم  نیب  رد  یبوخ  نادنچ  ههجو 

رد اکیرمآ  ترافـس  دش ، وربور  یمدرم  هدرتسگ  لابقتـسا  اب  رما  يادتبا  رد  زیخاتـسر  بزح  تسا  یعدم  هک  ریخا  شرازگ  فالخرب 
داحآ هک  دوب  هدیسر  يدنب  عمج  نیا  هب  رت  یقطنم  یلیلحت 

یبایزرا یتسرد  هب  اکیرمآ  ترافس  .داد  ناشن  بزح  هب  تبسن  یفنم  یشنکاو  زاغآ ، نامه  زا  تلم 

دندرک و یم  لیلحت  تیمکاح  يدادبتسا  هیحور  رتشیب  هچ  ره  شرتسگ  ياتسار  رد  ار  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  مدرم ، هک  دوب  هدرک 
داقتعا يور  زا  هنادازآ و  تیوضع  نتسویپ و  نیاربانب ،

: تسا هدمآ  نینچ  اکیرمآ  ترافس  شرازگ  نیا  زا  ییاهشخب  رد  .تشادن  بارعا  زا  یلحم  بزح  نیا  هب 

شکورف مه  زونه  هک  دـندرک  تفایرد  تهب  ینیبدـب و  یعون  اب  ار  هاش  هیمالعا  ترافـس  ياه  طبار  یتاـعوبطم ، شرازگ  زا  هتـشذگ 
يارب .دیدرگ  تسایـس  هب  طوبرم  لئاسم  مامت  دروم  رد  نایناریا  دوجوم  ینیبدـب  دـیدشت  ببـس  هیمالعا  دبتـسم  تیهام  .تسا  هدرکن 

اهنآ اب  ام  هک  یماع  ياه  یناریا 

بازحا دـنریگ ،) یم  رظن  رد  ار  دوخ  عفانم  هک  یبزح  نالاعف  فالخ  رب   ) هریغ ءزج و  راجت  ناراد ، هزاـغم  هلمج  زا  میا  هدرک  تبحص 
ار جیاتن  نیمه  زین  دیدج  بزح  اهنآ  رظن  هب  دنشخب و  ققحت  ار  یسایس  نایب  يدازآ  دنا  هتسناوتن  هدوب و  مزال  ریثأت  دقاف  قبسا  یسایس 

.داد دهاوخ  تسد  هب 

.دنا هداد  ناشن  یفنم  لمعلا  سکع  دندرک  یم  داقتنا  هاش  میژر  زا  دندرب و  یم  رس  هب  اپورا  ای  اکیرمآ و  رد  هک  ینایناریا  زا  هتسد  نآ 
هاش دـید  زا  .درادـن  یهجوت  عوضوم  نیا  هب  هاش  ارهاظ  یلو  هدرک ، تیوقت  ار  يو  یجراـخ  نیدـقتنم  یبزحدـنچ ، ماـظن  وغل  هچ  رگ 

هجیتن رد  شتلم  وا و  دوخ  عضوم 

هجیتن یب  ای  هدش و  بوکرس  ای  شیاه  تسایـس  زا  داقتنا  هنوگره  هک  تسا  دنمورین  نانچنآ  شزیمآ  تیقفوم  تیربهر  تفن و  دوجو 
لمعلا سکع  هچ  رگ  دشاب ، هدرک  رکف  تسرد  يو  دیاش  .دنام  یم  رثا  و 

نیب زا  روظنم  هب  ناریا  هب  تشگزاب  هب  صصختم  هدرک  لیصحت  نایناریا  قیوشت  هار  رس  رب  دوجوم  تالکشم  تسا  نکمم  یللملا  نیب 
(2) .دهد شیازفا  ار  برجم  یناسنا  يورین  هب  روشک  زاین  ندرب 

دنتسویپ زیخاتسر  بزح  هب  هناشوجدوخ ، داقتعا و  يور  زا  روشک  مدرم  دندوب  یعدم  هک  وا  نایفارطا  زا  یخرب  هاش و  نانخس  دقن  رد 
هدرک و یبایزرا  تقیقح  زا  يراع  ار  تیمکاح  ياعدا  نیا  میژر  نافلاخم  دشن ، هتفرگ  راک  هب  يرابجا  چیه  بزح  يریذپوضع  رد  و 

دنا هدرک  دیکأت 
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یـسیلپ یتینما -  هاگتـسد  زا  سرت  هاگره  تسا و  هدـش  یـشان  رابجا  سرت و  زا  اـمومع ، زیخاتـسر  بزح  رد  مدرم  تیرثکا  تیوضع 
نافلاخم تاراهظا  زا  یکی  رد  .داد  یم  لیکشت  ار  یمک  رایسب  مقر  زیخاتسر  بزح  ياضعا  ناگتسویپ و  رامش  دوب  یمن  ترضحیلعا 

دوخ لابقتـسا  زا  غورد  هب  هنایوررپ و  هاش  هکنیا  هتبلا  : » میا هدروخ  رب  ریز  دراوم  هب  زیخاتـسر  بزح  رد  مدرم  تیوضع  لیالد  هرابرد 
مدرم زا  نم  هک  دنوش  یم  یعدم  دننز و  یم  مد  شا  ییاذک  بزح  زا  مدرم 

فرح کی  ضحم و  یبیرفدوخ  کی   `` دنراد هدیقع  مه  بزح  لصا  هس  هب  دندش و  همه  دنوشب و  یتالیکشت  نینچ  دراو  متساوخ 
شروفنم میژر  وا و  زا  مدرم  ردقچ  هک  دـناد  یم  زین  يو  دوخ  هچ  تسین ، شیب  دـشاب  یمن  شرادـیرخ  مه  هاش  دوخ  یتح  هک  تفم 

تشاد و یمن  زاین  یـسایس  ینانعلا  قلطم  یـسوساج و  یـسیلپ و  ياههاگتـسد  همه  نیا  هب  هاگ  چیه  دوب  یم  نیا  زج  رگا  دنرجزنم و 
ناشبزح لابقتـسا  هب  نونکا  هک  دـنا  هتفر  كاواس  سیلپ و  لابقتـسا  هب  یک  اجک و  مدرم  .دروآ  یمن  دوجو  هب  روشک  نیا  زا  ینادـنز 

هنابش ياه  سوباک  جنر  نداد  نیکـست  يارب  يرابجا  يزاسایؤر  کی  تسین ؛ مه  عقاو  زا  یهت  افرـص  ياعدا  کی  هاش  ياعدا  دنورب ؟
یعقوم زا  لوا ، زور  نامه  زا  هچ  .درادن  مه  يرابجا  شا  یسیلپ  لصا  هس  لوبق  بزح و  هب  مدرم  دورو  تابثا  يارب  ًالـصا  هاش  .تسا 

نام کیتاموتا  مدرم  همه  هک  نیا  رد  هاش ، رابرد  کقلد  ملع ،  هتفگ  هب  دوب  مولعم  دش ، مالعا  دنفسا 53  رد  هدربمان  بزح  روهظ  هک 
هناخراک و همه  اب  راد  هناخراک  دـش  هدـید  هک  نانچ  مه  نآ  زا  سپ  .دـشاب  یمن  يدـیدرت  چـیه  تسویپ  دـنهاوخ  تالیکـشت  نیا  هب 
هسردـم و طایح  اب  سرادـم  ناـبحاص  ناـش ، یتسپ  هناـشن  ناـمتخاس و  هرادا و  همه  اـب  یتلود  تارادا  ياـسؤر  شیولباـت ، كراـم و 

ياه لگنج  ناتخرد  یتح  همه ، همه و  ناشتاهد  شخب و  رهـش و  يرادناتـسا و  ناتـسا و  همه  اب  رادناتـسا  ناشـسرد ، ياـه  سـالک 
ياه نش  ناردنزام و 

`` ینویامه لصا  هس  يانث  رد  دندمآرد و  بزح  تیوضع  هب   `` نام کیتاموتا  زین  روشک  ياه  هناخدور  ياه  یهام  تول و  ریوک 
لابقتـسا تابثا  جنر  هک  تسا  یجایتحا  هچ  ار  هاش  سپ  رگید  .دنداتـسرف  تاولـص  سردآ  مسا و  اب  تختیاپ  رـصع  ياه  همانزور  رد 

.دریذپب دوخ  هب  ار  بزح  زا  مدرم 

هتفرگربرد ار  همه  نام  کیتاموتا  تسا و  هتفر  مدرم  لابقتسا  هب  شیپ  زا  دوخ  بزح  هک  یماگنه 

هناخبحاص توعد  راظتنا  هب  ًالبق  دننزب  ار  مدرم  هناخ  رد  هک  نآ  يارب  كاواس  نارومأم  رگم  تسا !

(1) »!؟ تسا نیا  زا  ریغ  اترضحیلعا !! دوش ! یم  زاب  نام `` کیتاموتا  دننزب  هک  ار  رد  .دننیشن  یم 

ات .دوب  هدرک  نارگن  تخس  ار  یبزح  ناربهر  ناراکردنا و  تسد  زا  ییاهـشخب  زیخاتـسر ، بزح  رد  تیوضع  هب  مدرم  شیارگ  مدع 
هب تبسن  مدرم  یفنم  شرگن  تسردان ، یلیلحت  رد  هک  ییاج 
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دنداد رارق  یبایزرا  دروم  یعامتجا  روما  هب  شیارگ  مدع  نایناریا و  یتاذ  راتفر  بلاق  رد  ار  بزح 

یم هرفط  بزح  هب  نتـسویپ  زا  یعمج  روما  یمومع و  تکراشم  زا  زیرگ  هیحور  نتـشاد  رطاخ  هب  افرـص  نایناریا  هک  دندرک  روصت  و 
هک دنتشادن  یهجوت  نشور  رایسب  هلئسم  نیا  هب  اما  دنور ،

دندوبن هجوتم  اهنآ  .تسا  هدروآ  مهارف  ار  زیخاتسر  بزح  زا  لابقتسا  مدع  تابجوم  تیمکاح  لصا  اب  تفلاخم  ینادرگیور و  سفن 
یعامتجا یسایس ، ياه  هتساوخ  هب  هجوت  مدع  اهلاس  هک 

ياـعدا دروـم  یـسایس  یعاـمتجا و  روـما  رد  تکراـشم  يارب  ار  يا  هزیگنا  ره  رگید  راـشف  قاـنتخا و  وـج  شرتـسگ  روـشک و  مدرم 
بزح زا  مدرم  ینادرگیور  تلع  حیرـص  روط  هب  زیمآ  نیهوت  یتشاددای  رد  نویامه ، شویراد  .تسا  هدرک  بلـس  نانآ  زا  تیمکاـح 

دوخ زا  یعامتجا  یعمج و  روما  ماجنا  هب  يا  هقالع  نادنچ  هک  تسا  هدرک  وجتسج  نایناریا  یتاذ  هیحور  رد  ار  زیخاتسر 

نایناریا یخیرات  هیحور  نیا  رب  ناوتب  بزح  زا  يریگ  هرهب  اب  هک  دوب  راودیما  دنهد و  یمن  ناشن 

(1) .دومن هبلغ 

هاش هک  دندرک  یم  كرد  یتسرد  هب  زیخاتسر  بزح  سیـسأت  مالعا  زاغآ  نامه  زا  دندوب  رادروخرب  یفاک  یهاگآ  زا  هک  مدرم  رثکا 
هن ار  روشک  مدرم  داحآ  یمامت  زیمآ  مکحت  ینحل  اب  تسا و  هدشن  لئاق  یباختنا  قح  هنوگ  چـیه  زیخاتـسر  بزح  يریذـپوضع  يارب 

هدرک روبجم  هکلب  توعد ،

هراب نیا  رد  راگزور  نآ  روما  هب  نارظان  زا  راگزومآ  ریگناهج   (2) .دننک ءاضما  ار  زیخاتسر  بزح  تیوضع  رتفد  تصرف  نیلوا  رد  ات 
: تسا هتشون  نینچ 

بازحا زج  هک  ارچ  .دوب  ریظن  یب  دوخ  عون  رد  هک  داد  یم  یبزح  لیکـشت  زا  ناشن  یتسار  هب  هاش ، يوس  زا  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت 
یم هرادا  یتسینومک  تموکح  هویـش  اب  ییاهروشک  رد  هک  یتسینومک  بازحا  مه  نآ  يرلتیه  ناملآ  رد  يزاـن  بزح  زا  تسینومک 

ایند رد  يرگید  بزح  چیه  دش 

میمـصت و لوصحم  امیقتـسم  روشک و  یـسایس  تسار  پچ و  ياـه  فیط  هدـنریگربرد  مکاـح ، بزح  ناونع  هب  هک  تشادـن  دوجو 
.دشاب روشک  کی  هاشداپ  رکفت 

، نادـنمراک نیلوئـسم ، هک  دراد  یم  مالعا  بزح  سیـسأت  لابند  هب  هاشداپ ، ینعی  بزح ، یعقاو  ربهر  هک  دوب  نیا  رد  رت  بلاـج  هتکن 
نیا تیوضع  دیاب  ای  روشک ، مدرم  یلک  روط  هب  نارکفنشور و 

نینچ لاـبند  هب  یهیجوت  هچ  هک  تسین  صخـشم  چـیه  دـنوش ! جراـخ  ناریا  زا  دـنریگب و  ار  دوـخ  همانرذـگ  اـی  دـنریذپب و  ار  بزح 
(3) .دشاب لوقعم  تسرد و  یقطنم  زا  رادروخرب  هک  تفای  ناوت  یم  یمیمصت 
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ناونع تحت  اهدعب  هک  یباتک  رد  دوب  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافـس  دنمراک  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  ماگنه  هب  هک  لپمتـسا  .يد  .ناج 
دوب سرت  رابجا و  رس  زا  طقف  طقف و  زیخاتسر  بزح  رد  تیوضع  هک  دنک  یم  مالعا  تحارص  اب  دومن ، رشتنم  ناریا » بالقنا  نورد  »

هب هک  يدارفا  زا  يرایسب  و 

: دنتشاد رظن  ّدم  ار  دوخ  یعامتجا  يرادا و  یسایس ، تیعقوم  تحلصم و  ظفح  افرص  دنتسویپ ، بزح 

شـشوک چـیه  نیفلاخم ، يزکرم  هتـسه  يراـکمه  ندروآ  تسد  هب  يارب  اـما  دـندنویپب ، بزح  هب  هک  دـمآ  لـمع  هب  توعد  همه  زا 
دیفس 1963 بالقنا  یساسا و  نوناق  تنطلس ، هک  تسا  ینایناریا  يارب  زیخاتـسر  بزح  تفگ  یم  یتقو  هاش  .تفرگن  ماجنا  یـصاخ 

يدیدرت چیه  دننک ، یم  دییأت  ار 

درک و فذح  دندرک  یمن  تیامح  میژر  ياهداینب  زا  هک  ار  یناسک  زیمآ  هیانک  روط  هب  وا  .دـنک  یم  رکف  هنوگچ  وا  هک  دـنامن  یقاب 
يراظتنا چیه  دندرک  باختنا  ار  ندنام  رگا  اما  .دننک  كرت  ار  روشک  ای  دننامب و  ناریا  رد  دنناوت  یم  دارفا  هنوگ  نیا  هک  دش  روآدای 

هتشادن یتلود  روما  رد  تکرش  يارب 

هک دوب  يرایسب  تاعیاش  اما  دندش  یم  توعد  بزح  هب  نتسویپ  تهج  يداع  یشور  اب  مدرم  .دنشاب 

میژر .دـش  دـهاوخ  یتالکـشم  راتفرگ  دوخ  يرادا  لغـش  ظفح  ای  جراخ و  هب  ترفاسم  هنیمز  رد  دـنکن ، مان  تبث  بزح  رد  سک  ره 
بزح ءاضعا  .تشادن  دوجو  ینادنچ  رابجا  بزح  رد  تیوضع  يارب  دنچ  ره  یسایس ، ياه  تفرـشیپ  يارب  درک  يا  هلیـسو  ار  بزح 
نیا رد  هناکریز  هدش و  باسح  ياهراشف  اما  دوبن ، طیارش  دجاو  تیعمج  دصرد  زا 60  رتشیب  تقو  چیه  یتلود  ماقرا  ساسا  رب  یتح 

يرابجا تشاد  راک  رـس و  تلود  اب  هک  سک  ره  يارب  بزح  رد  تیوضع  ماجنارـس  تقیقح  رد  .تفرگ  ارف  ار  روشک  رـساترس  هنیمز 
یم باسح  هب  میژر  نیفلاخم  ناونع  هب  دوخ  هب  دوخ  بزح ، نیفلاخم  نیاربانب ، .دندز  یم  فلاخم »  » گنا وضعریغ  صاخشا  هب  .دش 

(1) .دندمآ

نیا تیلاعف  نارود  یط  هکلب  رابکی ، نامه  هن  زیخاتـسر  بزح  هب  روشک  داـحآ  نتـسویپ  موزل  هراـبرد  ار  دوخ  زیمآدـیدهت  نحل  هاـش 
نابز رب  ار  دوخ  قباس  نانخس  رگید ، راب  زیخاتسر ، بزح  سیـسأت  زا  سپ  لاسکی  دنفسا 1354 ، رد 15   (2) .درک رارکت  اهراب  بزح 

میتفگ مه  لوا  زور  : » هک دروآ 

هناگ هس  لوصا  زا   ] تلم هاش و  بالقنا  یساسا و  نوناق  یهاشنهاش ، ماظن  لصا  هس  نیا  هب  هک  یناسک 

هک مه  ییاـهنآ  .دنـشاب  هتـشادن  روما  ندرک  هرادا  رد  يراـظتنا  یلو  دنتـسه  دازآ  تکلمم  رد  هتبلا  دـنرادن  هدـیقع   [ زیخاتـسر بزح 
زا جورخ  ياضاقت  لاح  هب  ات  یـسک  .دـنوش  جراخ  تینما  یتمالـس و  لامک  اـب  تکلمم  زا  هک  دنتـسه  دازآ  میتفگ  دنتـسه  فلاـخم 

همه لیلد  ود  هب  هتبلا  هدرکن ، ار  تکلمم 

راکهانگ ورجک و  هنافسأتم  هک  مه  اه  یضعب  .دنا  هدشن  جراخ  لوصا  نیا  هب  هدیقع  لصا  يور  مدرم 
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دوب هتفگ  رگید  ییاج  رد  هاـش   (1)« .دنهدب ماجنا  ار  ناشدوخ  ثیبخ  ياهراک  دنناوتب  انایحا  هک  دـندنام  یبنجا  روتـسد  يور  دنتـسه 
ًالوصا دنتسه و  زیخاتسر  بزح  وضع  ناریا  مدرم  مامت  درادن  یکش  هک 

ناگتسباو زا  هک  یتروص  رد  وا  یحالصا  ياه  همانرب  زیخاتسر و  بزح  زا  نانادرگیور  درک  حیرـصت  دنرادن و  نیا  زج  يا  هراچ  مه 
: دنتسه بویعم  يزغم  ياراد  لقادح  دنشابن  بناجا  هب 

لوـبق ًالـصا  نم  ار  ّتیمک  هملک  سپ  .دنـشاب  بزح  نیا  وـضع  دـیاب  ناریا  مدرم  ماـمت  نوـچ  .تسین  حرطم  ًالـصا  ّتیمک  نم  رظن  هب 
بزح و لصا  هس  هک  یسک  لاح ، ره  رد  .مینادب  نآ  وضع  ًالوصا  دیاب  ار  ناریا  مدرم  مامت  تسا و  هدنریگارف  بزح  کی  نیا  .مرادن 

هتشادن لوبق  ار  بالقنا  هدام   19

يارب دهاوخ  یم  تسا و  ناریا  رب  یبنجا  طلست  راتساوخ  ای  تسا  بویعم  شزغم  ای  نم  رظن  هب  دشاب 

لوبق ار  تکلمم  نیا  تیدوجوم  لوصا  هک  منک  روصت  مناوت  یمن  ار  یملاس  حیحـص و  مدآ  چـیه  .دـنک  یـصقر  شوخ  اه  یجراـخ 
نآ هب  ار  مدرم  داقتعا  میهدب و  حیـضوت  رتهب  رتشیب و  هچ  ره  دیاب  ار  بالقنا  هفـسلف  .تسا  تیفیک  یلـصا  هلئـسم  سپ  .دشاب  هتـشادن 

يارب دیاب  بزح  .مینک  تیوقت 

دوش و هرادا  سیسأت و  تسرد  دیاب  یبزح  هدکشناد  تهج  نیمه  هب  .دروایب  دوجو  هب  رداک  شدوخ 

(2) .دشاب رگید  ياج  ره  زا  رتشیب  نآ  رد  طابضنا  داقتعا و  نامیا و 

زیمآ مهوت  تسردان و  هدیقع  نیا  رب  نانچمه  يولهپ ، میژر  طوقـس  یمالـسا و  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  اهلاس  هک  یناسک  دودـعم  زا 
مامت رد  هک  تسا  نویامه  شویراد  دـشن ، لئاق  يرابجا  هنوگ  چـیه  زیخاتـسر  بزح  رد  مدرم  تیوضع  يارب  هاش  هک  هدـنام  راوتـسا 
رطاخ هب  هک  دروآ  یم  لیلد  نینچ  شیاـعدا  يارب  وا  .دـش  یم  بوسحم  نآ  لوا  هجرد  نالوئـسم  زا  زیخاتـسر  بزح  تیلاـعف  نارود 

هک درادـن  رما  نیا  هب  یهجوت  يو  لاح ، نیا  اب   (3) .دشن روشک  زا  جورخ  هب  روبجم  یسک  زگره  زیخاتـسر ، بزح  رد  تیوضع  مدع 
یلمع زگره  دیدهت  نیا  مه  رگا  دـمآ و  یم  رامـش  هب  ریذـپانراکنا  یتناها  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوضع  موزل  هب  مدرم  دـیدهت  سفن 

رد دشن 

 - یـسیلپ زیگنا  بعر  ياضف  نآ  رد  هک  نیا  نمـض  .تیمکاح  کیتارکومد  راتفر  هن  دوب و  تقو  ناراکردـنا  تسد  ییاـناوتان  هجیتن 
روط هب  ماع و  ءالم  رد  دنتشاد  ار  نآ  تأرج  يدارفا  رتمک  یتینما 

وربور یلکـشم  اب  نانآ  یتآ  یگدـنز  هک  دنـشاب  راودـیما  لاح ، نیع  رد  دـنیامن و  زاربا  زیخاتـسر  بزح  اب  ار  دوخ  تفلاخم  یمـسر 
يدایز عبانم  دش  رکذ  مه  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  .دش  دهاوخن 

(4) .دنا هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  عوضوم  نیا 
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رد تیوضع  هب  ار  مدرم  ات  دندرک  یم  هدافتسا  یتصرف  ره  زا  زین  زیخاتـسر  بزح  ناراکردنا  تسد  ناریدم و  ناربهر ، هاش ، رب  هوالع 
يرابجا بزح  رد  ناشتیوضع  اههاگـشناد ، سرادم و  زین  تارادا و  اه و  هناخ  ترازو  رد  تلود  نانکراک  مامت  .دنزاس  راداو  بزح 

ریاس دوب و 

لوبق زا  هک  یناسک  درک  دیدهت  زیخاتـسر ] بزح   ] يزکرم هتیمک  : » هلمج زا  دنتـشاد ، رارق  دیدهت  ضرعم  رد  هتـسویپ  زین  مدرم  راشقا 
زین زیخاتسر  بزح  لکریبد  ریزو و  تسخن  ادیوه ، صخـش   (1)« .دنشاب بزح  يوگخـساپ  دیاب  دننک  يراددوخ  بزح  رد  تیوضع 

هرود ناگدنیامن  زا  دبمار  وکاله  یتقو  هک  ییاج  ات  .داد  یم  تسد  زا  ار  یتصرف  رتمک  زیمآدیدهت  تاراهظا  هنوگنیا  داریا  رد 

تاداریا هب  خساپ  هناهب  هب  ادیوه  دروآ ، نابز  رب  زیخاتسر  بزح  ياهـشور  زا  داقتنا  رد  رهاظلا  یلع  ینخـس  یلم ، ياروش  سلجم   24
یم هک  يدارفا  میـشخبب ، میناوت  یم  ار  اهزیچ  یلیخ  زیخاتـسر  بزح  بوچراـچ  رد  : » تفگ نینچ  سلجم  ناگدـنیامن  روضح  رد  وا 

يدب هتشذگ  دنناوت 

شومارف ار  شا  هتشذگ  يدرف  ره  دشخب و  یم  هاشنهاش  دننکب  تیلاعف  زیخاتـسر  بزح  رد  نارگید  دننام  دننک و  هبوت  دنـشاب  هتـشاد 
نیا .ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  بوچراچ  رد  تسه  ییاه  تبحـص  تسا و  مهم  ام  يارب  شا  هدـنیآ  لاـح و  درف  ره  یلو  مینک  یم 

ره رد  ییاج و  ره  رد  میوگ  یم  هدنب  .دیدرک  يریگ  هجیتن  دوز  هک  دـیوگب  نایاقآ  زا  یکی  اجنیا  دـیابن  تسین ، ریـسفت  لباق  اهتبحص 
دـیناد و یمن  ای  دـیناد  یم  ای  .تسین  ریـسفت  لباق  تلم  هاش و  بالقنا  یـساسا و  نوناـق  یهاـشنهاش و  میژر  تکلمم  نیا  رد  یناـکم 

تـسه يا  هتکن  یلو  بزح  هب  طوبرم  تسه  یلئاسم  هک  دنتفگ  دـندومرف و  اجنیا  دـبمار  ياقآ  بانج  ار  يا  هتکن  کی  تسا  یهیدـب 
بزح رد  میور  یم  دیتسه ، بزح  وضع  مه  امـش  متـسه ، بزح  وضع  نم  دـندومرف  منک  حالـصا  ار  ناشـشیامرف  منک  یم  لایخ  هک 

ناگرا بزح  دریگب  میمصت  دیاب  بزح  دشابن  هار  نآ  رد  هک  یـسک  ره  .تبحـص  هن  درک  دهاوخ  همکاحم  بزح  .مینک  یم  تبحص 
يدرف ره  املسم  دوب و  دهاوخ  مکاح  وا  رب  بزح  تاررقم  دراد ، تاررقم  بزح  دراد ،

دوخ دشاب  یـساسا  نوناق  فالخ  دشاب  یهاشنهاش  فالخ  هدرکان  يادخ  هک  یـسک  دبمار -   ) تسا بزح  نیناوق  تاررقم و  هانپ  رد 
زرط ترارح و  امـش و  قطنم  هتـشذگ ، لـثم  دـیدش  رتکیدزن  نم  هب  دـبمار  ياـقآ  هک  متقوشوخ  یلیخ  درک ) دـهاوخ  شدرط  سلجم 

رارق هقادم  دروم  هک  ار  امش  تبحص 

امتح دنتـسه  اجنیا  رد  هک  يدارفا  همه  تسا  یهیدب  دیئامرفب ، تبحـص  هجدوب  تارکاذم  رد  امـش  هک  مدـنمقالع  هشیمه  مداد و  یم 
یسک نینچ  .تسین  زیخاتسر  بزح  وضع  درادن  داقتعا  یسک  رگا  دنشاب و  هتشاد  داقتعا  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  لصا  هس  هب  دیاب 

رد تسین ، تلود  رد  شیاج 
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هدرکن يادخ  هجو  چیه  هب  دنریگب  میمـصت  یبزح  ياه  ناگرا  تشاذگ  دیاب  دبمار ، بانج  یلو  .تسین  اج  چـیه  رد  تسین ، سلجم 
درف هس  درف ، ود  درف ، کی  هب  طوبرم  تسین ، سلجم  هب  طوبرم 

(1)« .دراد ناگرا  بزح  دریگ  یم  میمصت  شدوخ  بزح  .دش  دهاوخ  تبحص  بزح  ياه  ناگرا  رد  امتح  تسین ، یبزح 

زیخاتسر بزح  لکریبد  يوس  زا  اتحارـص  اراکـشآ و  یلم  ياروش  سلجم  ناگدنیامن  دح  رد  يدارفا  هک  یطیارـش  رد  بیترت ، نیدب 
ار فلتخم  راشقا  زا  روشک  مدرم  هک  دوبن  یجرح  یبزح  ناراکردنا  تسد  ریاس  رب  دنتفرگ ، یم  رارق  تناها  دروم  يدح  ات  دـیدهت و 

.دنهد رارق  راشف  تحت  فلتخم  ءاحنا  هب  زیخاتسر  بزح  رد  تیوضع  تهج 

نیشیپ بازحا  لالحنا  مالعا 

هک درک  حیرصت  وا  .درک  نییعت  ار  روشک  رد  لاعف  یمسر  بازحا  مامت  فیلکت  دوخ  دنفسا 1353  زور 11  ینارنخس  نامه  یط  هاش 
رد لالحنا ) نمـض   ) بازحا مامت  دـیاب  اموزل  دـشاب و  بازحا  رثکت  دـهاش  دـهاوخ  یمن  روشک  یعاـمتجا  یـسایس ، هصرع  رد  رگید 

بزح تیوضع  هب  بازحا  نیا  ناربهر  نالاعف و  دـنیامن و  يراداـفو  مـالعا  زیخاتـسر  ریگارف  دـحاو و  بزح  هب  تبـسن  تصرف  نیلوا 
داد ماجنا  هسنارف  نویزیولت  اب  ریت 1354  رد 11  هک  يا  هبحاصم  رد  هاش  .دنیآرد  زیخاتسر 

اب ماگمه  ات  دنا  هدش  قحلم  زیخاتسر  دحاو  بزح  هب  هکلب  لحنم ، هن  نیشیپ  بازحا  هک  دش  یعدم 

زیخاتـسر بزح  يرابجا ) هتبلا   ) تیوضع يو  هیلاع  تیاده  تحت  کنیا  دنا و  هدوبن  یبزح  چـیه  وضع  نآ  رب  قباس  هک  یمدرم  ریاس 
بزح سیـسأت  مالعا  زا  دنچ  یتاعاس  زونه  لاح ، ره  رد  .دنهد  همادا  دوخ  تکرح  هب  دحاو  یفده  ياتـسار  رد  دندوب  هدش  اریذپ  ار 

ار زیخاتـسر  بزح  تیوضع  دوخ  يراج  یبزح  تیلاعف  هب  نداد  ناـیاپ  نمـض  قباـس  بازحا  ناربهر  هک  دوب  هدـشن  يرپس  زیخاتـسر 
زورما و هداعلا  قوف  تاسلج  كرادـت  روشک  ياه  نمجنا  اهنوناک و  اههورگ ، رگید  تسیناریا و  ناپ  بزح  : » هلمج زا  .دـندش  اریذـپ 

روپکشزپ نسحم  .دنراد  مالعا  ناریا  زیخاتسر  هب  ار  دوخ  نتسویپ  تصرف  نیتسخن  رد  ات  دنا  هدید  ار  دنفسا 1353 ] 12 و 13   ] ادرف

مـالعا ار  ناریا  زیخاتـسر  هب  تسیناریا  ناـپ  نادرم  ناـنز و  همه  نتـسویپ  يا  هبحاـصم  رد  شیپ  بـش  تـسیناریا  ناـپ  بزح  لـکریبد 
(2) «. تشاد
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قباس یبزح  نالاعف  مامت  درک  مالعا  زیخاتسر ، بزح  سیسأت  مالعا  زا  سپ  يزور  دنچ  زیخاتـسر ، بزح  لکریبد  ادیوه ، سابع  ریما 
نانآ دش و  دنهاوخ  هتفریذپ  دیدج  تالیکشت  رد 

هدرک راـک  و   » دـنا هدیـشک  شود  رب  ار  یبزح  یـسایس  يزاـب  یلـصا  راـب  هتـشذگ  ياـهلاس  یط  هک  دومن  فیـصوت  یناـشکتمحز  ار 
رد 12 .دزاس  راودیما  ناش  يرادا  یسایس -  هدنیآ  هب  ار  نیون  ناریا  بزح  رد  دوخ  قباس  ناکلـسم  مه  تشاد  دصق  ادیوه ،  (1) «. دنا

بلاغ یلصا  رتیترس  دنفسا 1353 ،

هب نایناریا ) بزح  تسیناریا و  ناـپ  بزح  مدرم ، بزح  نیون و  ناریا  بزح   ) روشک بازحا  هک  دوب  نآ  زا  یکاـح  یلخاد ، تایرـشن 
رد بازحا  نیا   (2) .دنا هتسویپ  زیخاتسر  ریگارف  دحاو و  بزح 

دندوب و هدیشک  ریز  هب  هطوبرم  ياه  نامتخاس  رد  رس  زا  ار  دوخ  یبزح  ياهولبات  یگمه  ابیرقت  دنفسا 1353 ، هبنشود 12  زور  حبص 
، يدمحا قداص  تقو ، يرتسگداد  ریزو  دش  یم  هتفگ   (3) .دننک مالعا  ار  دوخ  یمسر  لالحنا  تصرف  نیلوا  رد  ات  دنتشاد  یگدامآ 

(4) .دناسر ماجنا  هب  قوف  هناگراهچ  بازحا  لالحنا  يارب  ار  مزال  ینوناق  تابیترت  ات  دوب  هدامآ 

ناـیاپ زا  سپ  هلـصافالب  هک  دـنک  یم  دـیکأت  تشاد  روـضح  دنفـسا 1353 ، هبنـشکی 11  زور  هسلج  رد  دوـخ  هک  یتوـملا  یفطـصم 
زیخاتـسر دـیدج  بزح  رد  تیوضع  ماگـشیپ  یعوـن  هب  هدرک و  لـحنم  ار  دوـخ  بازحا   (5) بزح راهچ  لـک  ناریبد  هاـش  ینارنخس 

دییأت رد  نامراک  همانرب  تیرثکا  بزح  اـم و  هک  مدوب  رکف  نیا  رد  هشیمه  نم  تفگ  مدرم  بزح  لـکریبد  یلئاـضف  یتح  و  : » دـندش
نیا دوـخ  نیبزیت  رظن  اـب  ترـضحیلعا  هناتخبـشوخ  یلو  میراد ؟ رارق  تـهج  ود  رد  یبزح  رظن  زا  ارچ  دـشاب ، یم  هاـشنهاش  تامادـقا 

(6)« .مینک یم  تکرح  تهج  کی  رد  هتفرگ و  رارق  دحاو  فقس  کی  ریز  همه  دندرک و  لح  ار  لکشم 

لوصا هاش ، زا  دیجمت  نمض  روپکـشزپ  دندوب ، هدیناسر  مه  هب  روضح  هسلج  نامه  رد  هک  تایرـشن  ناراگنربخ  لاوئـس  هب  خساپ  رد 
تسیناریا ناپ  ربهر  روپکشزپ  نسحم  : » درک ناونع  تسیناریا  ناپ  بزح  ياضعا  ریذپان  هشدخ  تادقتعم  ار  زیخاتسر  بزح  هناگ  هس 

یلصا هس  تفگ  اه 
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تـسیناریا ناپ  داقتعا  دروم  هراومه  هک  تسا  یلوصا  یعامتجا ، عیـسو  هزرابم  کی  لوصا  ناونع  هب  دـندومرف  ناونع  هاشنهاش  هک  ار 
تقادـص نامه  اب  زین  هدـنیآ  ياهلاس  يارب  دـنا  هدرک  لابند  ار  نآ  يراداـفو  تقادـص و  اـب  هتـشذگ  رد  هک  يروط  ناـمه  هدوب و  اـه 

عیسو زیخاتسر  کی  يارب  یکرتشم  مکحم  ياه  هیاپ  دناوت  یم  لصا  هس  نیا  هک  تسا  یهیدب  هدومن و  بیقعت  ار  یعامتجا  تازرابم 
(1)« .دشاب یعامتجا 

دوب يدرف  نیلوا  تشاد ، روضح  هسلج  نآ  رد  هتـسکش  ياپ  اب  هک  تسیناریا  ناپ  بزح  لکریبد  روپکـشزپ  نسحم  یتوملا ، هدیقع  هب 
هب شیاهورین  مامت  اب  تسیناریا  ناپ  بزح  درک  مالعا  هک 

(2) .تسا هتسویپ  زیخاتسر  بزح 

بزح سیـسأت  مالعا  رد  هاش  میمـصت  هک  درک  حیرـصت  یلخاد  تایرـشن  ناراگنربخ  اب  هبحاـصم  رد  مدرم  بزح  لـکریبد  یلئاـضف ،
رگید قباس  یبزح  ماظن  دناد  یم  رگید  سک  ره  زا  شیب  يو ، تسا و  راوتـسا  ینالوط  يا  هبرجت  میلـس و  یقطنم  رب  زیخاتـسر  دـحاو 
یبزح چـیه  رد  ماـگنه  نآ  اـت  هک  یمدرم  ریاـس  یبزح و  نـالاعف  هفیظو  اـهنت  نیارباـنب ، دوـب و  دـهاوخن  وا  فادـها  دربـشیپ  هب  رداـق 

اب یـسایس  هزرابم  رد  شبزح  یناوتان  رطاخ  هب  هک  مدرم  بزح  لکریبد  یلئاضف ، .تسا  هاـش  ناـمرف  تباـجا  دـندوب ، هتفاـین  تیوضع 
سیـسأت موزل  رب  ینبم  هاش  نانخـس  لـیلحت  رد  تسناد ، یم  نومیم  يدادـخر  ار  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  مـالعا  نیون ، ناریا  بزح 

: تفگ نینچ  نآ  رد  قباس  بازحا  ماغدا  زیخاتسر و  بزح 

تکرـش نآ  رد  هنالاعف  دنناوتب  روشک  دارفا  همه  هک  تکلمم  رد  دـحاو  تالیکـشت  کی  موزل  رب  هاشنهاش  صیخـشت  هک  مدـقتعم  نم 
نآ تسناوتن  هتـشذگ  شور  هک  دندومرف  ساسحا  هاشنهاش  .تسا  قیمع  هبرجت  میلـس و  قطنم  نآ  هناوتـشپ  هک  تسا  یلئاسم  زا  دننک 

هجیتن یعضو  نینچ  .دننک  هدافتسا  نآ  زا  دنناوتب  اهرشق  همه  هک  دربب  هعماج  قمع  هب  ار  یسایس  تیلاعف  بزحت و  هلئسم  دیاب  هک  روط 
نیا دـنا  هداد  رارق  ناریا  تلم  يورارف  رهماـیرآ  هاـشنهاش  هک  يدـیدج  هار  اـب  ـالاح  .دوب  روشک  بازحا  یگناگدـنچ  ءارآ و  تتـشت 
نیب هک  دروـم  یب  ياـه  شکمـشک  اـه و  ضیعبت  همهاو و  نودـب  هک  هدـش  هداد  هتـسد  فنـص و  هقبط و  ره  زا  مدرم  همه  هب  ناـکما 

بازحا وضع  اقباس  هک  اهنآ  هچ  تسا  مزال  همه  رب  نیاربانب ، .دـننک  تیلاعف  یـسایس  دـحاو  کی  رد  اوق  همه  اب  تسا  لومعم  بازحا 
هچ دندوب و 

تیلاعف یلم  دحتم  ههبج  کی  رد  دـنناوتب  مدرم  همه  ات  دـننک  جـیورت  ار  هشیدـنا  رکف و  نیا  دـنا  هتـشادن  یبزح  تیلاعف  هک  ییاه  نآ 
هب ار  ناـمربهر  تاـین  اـت  میهدـب  مه  تسد  هب  تسد  دـیاب  تلم  همه  دنتـسه و  بزح  کـی  وضع  تلم  دارفا  همه  رگید  زورما  .دـننک 

(3) .میشخب ققحت  رتدوز  گرزب  ندمت  يوس 
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ار نآ  درک و  یبایزرا  تیمهارپ  سب  ار  زیخاتسر  بزح  سیسأت  مالعا  رد  هاش  میمـصت  نایناریا  کچوک  بزح  لکریبد  ردص ، رتکد 
دروم ار  قباس  یبزح  ماظن  درمـشرب و  ریذپانراکنا  یترورـض  روشک  یعامتجا  یـسایس ، هصرع  رد  هاش  یبالقنا  فادها  موادت  تهج 

، ردص نانخس  رد  .دندرک  یم  داجیا  عنام  هاش  بالقنا  فادها  هار  رس  رب  یبزح  تافالتخا  اب  هک  داد  رارق  شهوکن 

هاش زا  رـصح  دـح و  یب  قلمت  دـیجمت و  ددـم  هب  یلو  تشادـن  یـشقن  چـیه  روشک  یـسایس  تالوحت  رد  هک  نایناریا  بزح  لکریبد 
: دوب هدمآ  نینچ  هراب  نیا  رد  دهدب  همادا  دوخ  تایح  هب  دوب  هتسناوت 

اریز .درک  دـهاوخ  ظفح  نانچمه  ار  دوخ  رارمتـسا  تلم  هاش و  یعامتجا  بالقنا  نامرف  نیا  اب  تسا و  مهم  یلیخ  هاـشنهاش  میمـصت 
فده نیا  هب  بازحا  ددعت  یگنوگدنچ و  .دراد  زاین  یلم  یگتـسبمه  تدـحو و  هب  زیچ  ره  زا  شیب  تسا  بالقنا  لاح  رد  هک  یتلم 

بزح يژولوئدیا  .تسا  یگدنکارپ  هقرفت و  بجوم  هکلب  تسین ، یلم  تدحو  ریـسم  رد  اهنت  هن  بازحا  یگنوگدنچ  .دنز  یم  همطل 
رد هدرک  بذج  ار  تلم  ياهورین  همه  دناوت  یم  هک  دـشاب  یم  عیـسو  ردـق  نیا  دـندومرف  مالعا  هاشنهاش  هک  یلـصا  هس  اب  زیخاتـسر 

هب لین  يارب  دهدب و  شرورپ  ار  اهنآ  همه  يرکف  صاخ  رتسب  کی 

.دنک جیسب  یخیرات  یلم و  ياه  نامرآ 

نایناریا ناریا و  يزارفرس  یگناگی و  دورس  ناریا و  یلم  زیخاتسر  دورس  مه  نآ  هک  دش  دهاوخ  هدینـش  دورـس  کی  طقف  سپ  نیا  زا 
(1) .تسویپ دنهاوخ  دیدج  بزح  هب  نایناریا  بزح  ياضعا  هیلک  ور  نیمه  زا  .دشاب  یم 

زا ار  سلجم  دش ، یم  رازگرب  دعب  هام  دـنچ  هک  یلم  ياروش  سلجم  تاباختنا  یط  ات  دوب  هدـید  یعیـسو  كرادـت  نیون  ناریا  بزح 
مالعا اب  کنیا  دنک و  رپ  دوخ  هقالع  دروم  رادفرط و  ناگدنیامن 

هولج غورف  مک  تاباختنا  رد  نانآ  لابقا  یـسایس ، هنزاوم  ندروخ  مهرب  اب  اداـبم  هک  دـمآ  شیپ  ینارگن  نیا  یـسایس  بازحا  لـالحنا 
مک و هک  تسا  ادـیوه  سابع  ریما  تسد  رد  لکریبد  ناونع  هب  بزح  نیا  لر  تروص  ره  هب  هک  دوب  نیا  اهنآ  یـشوخلد  اـهنت  ، » دـنک
زج دوبن  يا  هراچ  ینارگن ، نیا  مغر  هب   (2)« .دهد رارق  تیامح  دروم  یسایس  تانایرج  رد  ار  نیون  ناریا  بزح  دارفا  دناوت  یم  شیب 
ره زا  شیب  دوب ، هتفرگ  رارق  زیخاتـسر  ریگارف  دحاو و  بزح  سأر  رد  کنیا  هک  ادـیوه  صخـش  و  نیون ، ناریا  بزح  لالحنا  مالعا 

ادیوه لیلد ، نیمه  هب  .تشاد  عالطا  نیون  ناریا  بزح  رد  شنارادـفرط  دوخ و  ياهیریگ  عضوم  هب  تبـسن  هاش  تیـساسح  زا  یـسک 
هب درک و  ینابیتشپ  قباس  بازحا  لالحنا  زا  دوتس و  ار  زیخاتسر  بزح  سیسأت  رد  هاش  مادقا  ماعألم ، رد  لقادح  هک  دوب  یسک  نیلوا 

.تشادرب ماگ  دیدج  بزح  تیقفوم  هار  رد  يدج  روط 

رصع ناریا  ریظن  یعماوج  اهروشک و  رد  هرابکی ، ياهیریگ  میمصت  ياه  هناشن  ناوتب  دیاش 

ص:298

.350 صص 349 -  دلج 12 ، نامه ، - . 1
ص 348. دلج 12 ، نامه ، - . 2

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 489 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_298_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_298_2
http://www.ghaemiyeh.com


دنفسا هبنشود 12  دنفسا 1353 و  هبنـشکی 11  ياهزور  ياه  همانزور  تایرـشن و  ياوتحم  بلاطم و  هسیاقم  هعلاـطم و  اـب  ار  يولهپ 
زا سپ  دـینزب  قرو  یمارآ  هـب  ار  دنفسا 1353  هبنـشکی 11  زور  ياه  همانزور  تایرـشن و  هک  یماگنه  .تفاـیرد  ینـشور  هب  ، 1353

قباس زور  يانبم  نامه  رب  یعیبط و  دنور  رد  ار  روشک  یعامتجا  یسایس -  تالوحت  ات  دیوش  یم  رظتنم  نآ  تاحفـص  نیـسپاو  نایاپ 
دیوش یم  هجوتم  هرابکی  راظتنا  فالخرب  ناهگان و  اما  دینارذگب ، رظن  زا 

حبـص رد  يزیمآ  ناجیه  ریگمـشچ و  وحن  هب  ات  دنتـشاد  قح  روشک  تایرـشن  .تسا  هداد  خر  روشک  هصرع  رد  یمیظع  رایـسب  لوحت 
ياـهلاس تـالوحت  یخرب  ریظن  هک  دـنزاس  عـلطم  زیچ  ره  زا  شیپ  ار  دوـخ  ناگدـنناوخ  ناـبطاخم و  دنفـسا 1353 ، هبنـشود 12  زور 

ریغ يدادخر  رگید  راب  هتشذگ 

.تسا هتسویپ  عوقو  هب  روشک  یسایس  هصرع  رد  هرظتنم 

هدمع روشک  ياه  همانزور  يراودا و  تایرـشن  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  مالعا  تسخن  ياههام  هکلب ، زور  دـنچ  یط  مینک ، هصالخ 
هاش زا  هک  يدیجمت  فیرعت و  تسخن ، ياهزور  یط  هژیو  هب  دنداد و  صاصتخا  زیخاتسر  بزح  هب  طوبرم  لئاسم  هب  ار  دوخ  بلاطم 

هتشذگ زور  تاعاس  نیسپاو  ات  هک  یبزح  تایرشن  .تشادن  يریظن  راگزور  نآ  ات  تفرگ ، تروص  زیخاتسر  بزح  سیسأت  رطاخ  هب 
مکاح یسارکومد  زا  دندوب و  هتشون  یبلاطم  دوخ  یسایس  ياه  همانرب  هرابرد 

تریح و زج  هک  دندش  نآ  تخـسرس  دـقتنم  هتـشگ ، نادرگیور  قباس  یبزح  ماظن  زا  نانچ  هرابکی  هب  دـندرک  یم  شیاتـس  روشک  رب 
زا یخرب  هک  نیا  نمـض  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  مالعا  تسخن  ياهزور  یط  .دـنک  یمن  داجیا  ناـبطاخم  رد  يرگید  شنکاو  تهب 

یتلود ریاود  اهتکرـش و  دارفا ، تیوضع  مالعا  هب  تاحفـص  دصرد  هاجنپ  لقادح  دندوب  هدوزفا  دوخ  تاحفـص  دادـعت  رب  اه  همانزور 
زیخاتـسر بزح  سیـسأت  رطاخ  هب  هک  هاش  صخـش  زا  شیاتـس  دـیجمت و  نآ  يالبال  رد  تشاد و  صاصتخا  زیخاتـسر  بزح  هب  ...و 

رب مه  زاب  هدینارذگ ! زین  لامک  دح  زا  ار  تیارد 

، زیخاتسر بزح  سیسأت  مالعا  تسخن  ياهزور  نامه  یط  تشاد  راظتنا  هاش  هک  نانچمه  .دوب  هدوزفا  اه  یچ  تاعوبطم  رازاب  قنور 
ریما ای  هاش و  صخـش  هب  باطخ  یتابوتکم  یط  روشک  لوا  هجرد  نادرمتلود  مامت  ابیرقت  قباـس ، بازحا  هیاپدـنلب  ياـضعا  رب  هوـالع 

هک دیسر  یم  رظن  هب  .دندیناسر  یم  ناگمه  عالطا  هب  ار  دیدج  بزح  رد  طرشالب  تیوضع  زیخاتـسر ، بزح  لکریبد  ادیوه ، سابع 
، ملع هّللادـساریما  هلمج  زا  .دوب  نایرج  رد  یمـسرریغ  يا  هقباسم  تباقر و  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوضع  يارب  تعامج  نیا  نایم  رد 

هب باطخ  يا  هلسارم  یط  رابرد  ریزو 

يارب هناربص  یب  هک  دومن  حیرصت  درک و  مالعا  ار  زیخاتسر  بزح  رد  دوخ  تیوضع  ادیوه ،

ص:299
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:(1) تسا نآ  نالوئسم  ییامنهار  راظتنا  رد  بزح  رد  یمسر  یسیون  مان  یگنوگچ 

یم ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح  وضع  زورما  زا  راختفا  لامک  اب  .ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح  لکریبد  ادـیوه  سابع  ریما  ياـقآ  باـنج 
 - یهاشنهاش رابرد  ریزو  .مشاب  هتـشاد  ار  تیوضع  هقرو  ياضما  راختفا  مناوت  یم  یلحم  هچ  رد  دـنیامرف  روتـسد  تسا  ینمتم  .مشاب 

(2) ملع هّللادسا 

هب ار  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوضع  هک  دـندرک  مـالعا  يرگید  زا  سپ  یکی  راـبرد ، ترازو  لوا  هجرد  ناریدـم  ناـنواعم و  وا  عبت  هب 
بقاوع زیخاتسر و  بزح  سیسأت  زا  ار  هاش  افخ  رد  دش  یم  هتفگ  هک  یماما ، فیرـش  رفعج  سدنهم  مان   (3) .دنریذپ یم  لد  ناج و 

هک تشاد  رارق  يا  هیاپدنلب  دارفا  یماسا  تسرهف  ردص  رد  دنفسا 1353 ، زور 12  نامه  رد  دوب ، هداد  زردنا  نآ  زا  یشان  ءوس 

لیکـشت ترورـض  تیمها و  رد  یماـما ، فیرـش  .دـندوب  هدرک  یقلت  دوخ  يارب  مهم  سب  يراـختفا  ار  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوضع 
: تفگ روشک  یلاعت  يارب  زیخاتسر  بزح 

تـسد هچراپ  کی  تهج و  کی  لد و  کی  ناریا  تلم  مامت  هک  دش  دهاوخ  بجوم  دحاو  بزح  لیکـشت  دروم  رد  هاشنهاش  راکتبا 
تیلقا تیرثکا و  زورما  زا  رگید  زرط  نیا  اب  .دنیامن  تدعاسم  يراکمه و  رگیدکی  اب  تکلمم  تفرـشیپ  يارب  دنهدب و  مه  تسد  هب 

همه درادن و  دوجو 

ناریا تلم  دارفا  همه  دننام  زین  اهروتانس  مامت  املسم  .درک  دهاوخ  تکرح  تهج  کی  رد  اهورین 

(4) .دش دنهاوخ  بزح  نیا  دراو 

رب ناگدنورگ  هورگ  ردص  رد  یماما  فیرش  زا  سپ  يدنواهن ، گنشوه  (5) و  یضایر هّللادبع  مان 

ص:300

ص 398. مراهچ ، دلج  نیشیپ ، هّللادسا ؛ ملع ، - . 1
ص 18. دنفسا 1353 ، هبنش 13  هس  ش 2166 ، لاس 8 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 2

ص 355. دلج 12 ، نیشیپ ، یفطصم ؛ یتوملا ، و : نامه ؛ - . 3
ص 355. دلج 12 ، نامه ، - . 4

وزج يو  .تفر  هسنارف  هب  لیـصحت  همادا  تهج  لاس 1307 ، رد  .دش  دـلوتم  یتیاور 1295  هب  لاس 1285  رد  یـضایر  هّللادبع  - . 5
هتـشر رد  سیراپ  هاگـشناد  زا  .دـندوب  هدـش  مازعا  اپورا  هب  يولهپ ، اـضر  تنطلـس  هرود  رد  هک  دوب  یناریا  نیلـصحم  زا  هتـسد  نیلوا 

ياهلاس یط  .درک  سیردـت  نارهت  هاگـشناد  رد  لاس  تدـم 27  هب  لاس 1315 ، زا  دش و  لیـصحتلا  غراف  هتیـسیرتکلا  کیلوردـیه و 
دازآ هرگنک  يوـس  زا  لاـس 1342  رد  .دوب  نارهت  هاگـشناد  ینف  هدکـشناد  سیئر  مه  لاس 1342-1334  زا  نواـعم و   1325-1316

نیـسپاو ات  تفاـی و  هار  سلجم  هب  بیترت ، نیدـب  دـش و  هرود 21  یلم  ياروـش  سلجم  یگدـنیامن  يادـیدناک  نادرم ، دازآ  ناـنز و 
رد یضایر   » روما هب  ناهاگآ  هتشون  هب  انب  .دوب  یلم  ياروش  سلجم  سیئر  زین  هدنیامن و  لاس  تدم 15  هب  يولهپ  میژر  رمع  ياههام 

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 491 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_300_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_300_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_300_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_300_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_300_5
http://www.ghaemiyeh.com


داسف و هدننکدییأت  رگید  نوناق  اهدـص  ناریا و  زا  نیرحب  ییادـج  نویـسالوتیپاک ، نوچ  یحیاول  بیوصت  هاش و  يروتاتکید  میکحت 
دـیناسر و یم  ناگدـنیامن  بیوصت  هب  ار  هاش  بختنم  ياـهتلود  رماوا  طـقف  یـضایر  .تشاد  ییازـسب  شقن  هاـش  میژر  هدافتـسا  ءوس 

نمهب رد  .تفر  اپورا  هب  يولهپ  میژر  رمع  ینایاپ  ياههام  رد  یـضایر  .دوب  يزار » نمجنا  وضع  يرنوساـمارف و  وا  .درک  یم  ینوناـق 
؛ یخیرات دانـسا  یـسررب  زکرم  زا : لقن  هب   ) .دـش مادـعا  همکاـحم و  یمالـسا ، بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  تشگزاـب و  روشک  هب   1357

هلجم لوا ، باتک  يولهپ ، رصع  تاعوبطم  یخیرات ؛ دانسا  یسررب  زکرم  و : ص 345-346 ؛ كاواس ، دانسا  تیاور  هب  لابقا  رهچونم 
(. ص 332 روصم ، نارهت 
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ادیوه سابع  ریما  هب  باطخ  هک  زیخاتسر  بزح  رد  يدنواهن  گنـشوه  تیوضع  مالعا  رد   (1) .درک یم  ییامندوخ  زیخاتسر  بزح 
: دوب هدمآ 

ناریا یلم  زیخاتـسر  تضهن  هب  نیون  ناریا  بزح  وضع  ناونع  هب  هچ  رگ  امرتحم  .یلم  زیخاتـسر  تضهن  لکریبد  ادیوه  ياقآ  بانج 
هاش و بالقنا  مود  جوم  زاغآ  هک  گرزب  تضهن  نیا  رد  ار  دوخ  تیوضع  یهافـش  تارکاذم  وریپ  ادارفنا و  اددجم و  ما  هدش  قحلم 

لاعتم رداق  هاگرد  زا  دیراد  هدهعرب  هک  یگرزب  تلاسر  رد  ار  زیزع  تسود  نآ  تیقفوم  میامن و  یم  دییأت  تسا  تلم 

(2) .يدنواهن گنشوه  رتکد  .مراتساوخ 

ریگارف دـحاو و  بزح  سیـسأت  مالعا  نایرج  رد  نویزیولت  ویدار و  قیرط  زا  ناریا ، مدرم  همه  دـننام  دوب  یعدـم  هک  مه  يولهپ  حرف 
نانز نامزاس  ماگنه  نآ  رد  هک  يولهپ  فرشا  .دیناسر  مومع  یهاگآ  هب  بزح  نیا  رد  ار  دوخ  تیوضع  تسا ، هتفرگ  رارق  زیخاتسر 

، درک یم  يربهر  ار  ناریا 

درک حیرصت  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوضع  هب  راختفا  نمـض  لابقا ، رهچونم  .درک  مالعا  زیخاتـسر  بزح  وضع  ار  نامزاس  نیا  دوخ و 
تحت ات  میهدب  مه  تسد  هب  تسد  دیاب  .دشاب  نمؤم  دقتعم و  هاشنهاش  فرط  زا  هدش  مالعا  لوصا  هب  هک  تسا  یسک  یعقاو  یناریا  »

هناربدم ياه  يربهر 

« .میرادرب تلم  شیاسآ  هافر و  روشک و  یلاعت  یقرت و  يارب  يدنلب  ياه  ماگ  هاشنهاش 

نآ رب  دوخ  هک  هژیو  رتفد  یهاشنهاش و  یـسرزاب  ياضعا  مامت  قاـفتا  هب  اـت  تساوخ  تصخر  هاـش  زا  مه  تسودرف  نیـسح  دبـشترا 
ياروش نیسلجم  ياضعا   (3) .دنوش وضع  زیخاتـسر  بزح  رد  ات  دـننک  ادـیپ  ار  نآ  راختفا  هطوبرم  ياه  هداوناخ  اب  درک  یم  تسایر 
یهجوت لباق  دادعت  دش  یم  هتفگ   (4) .دندش اریذپ  ار  نآ  رد  تیوضع  زیخاتسر ، بزح  سیسأت  تسخن  ياهزور  یط  زین  انـس  یلم و 

زا سرت  رطاخ  هب  هک  تسین  يدیدرت  هتبلا  دنتـشادن -  تیوضع  یـسایس  بزح  چـیه  رد  ماگنه  نآ  ات  هک  روشک  لوا  هجرد  لاجر  زا 
اهتیـصخش و زا  نت  هدزناپ  دنفسا 1353 ، رد 20  اهیندـناوخ  یگتفه  هلجم  .دـنتفریذپ  ار  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوضع  هاش -  صخش 

هجرد لاجر 

: درک یفرعم  ریز  حرش  هب  دندوب ، هدمآرد  زیخاتسر  بزح  تیوضع  هب  هک  ار  روشک  لوا 

هّللادسا - 3 اروش ؛) سیئر   ) یضایر هّللادبع  سدنهم  - 2 انس ؛) سیئر   ) یماما فیرش  رفعج  - 1»

ص:301

ص 1 و ص 12. دنفسا 1353 ، هبنشود 12  ش 2165 ، لاس 8 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 1
ص 1. دنفسا 1353 ، هبنش 13  هس  ش 2166 ، لاس 8 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 2

.356 صص 355 -  دلج 12 ، نیشیپ ، یفطصم ؛ یتوملا ، - . 3
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.357 صص 356 -  دلج 12 ، نامه ، - . 4
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روما ریزو   ) يراصنا گنشوه  - 6 رنه ؛) گنهرف و  ریزو   ) دبلهپ دادرهم  - 5 روشک ؛) ریزو   ) راگزومآ دیشمج  - 4 رابرد ؛) ریزو   ) ملع
هریدم تأیه  سیئر   ) لابقا رهچونم  رتکد  - 7 ییاراد ؛) يداصتقا و 

يدابآ مجن  خرف  - 9 رواشم ؛) ریزو  يداصتقا و  روما  رد  ریزو  تسخن  بیان   ) ایفصا یفص  - 8 ناریا ؛) تفن  یلم  تکرش  لماعریدم  و 
؛) یناگرزاب ریزو   ) يودهم نودیرف  - 10 نداعم ؛) عیانص و  ریزو  )

؛) هجراخ روما  ریزو   ) يربتعلخ یلعسابع  - 12 يرادهب ؛) ریزو   ) نایوپ ناوریشونا  روسفورپ  - 11

لک نواعم   ) يرهاب دمحم  رتکد  - 14 اکیرمآ ؛) رد  رهمایرآ  هاشنهاش  ریفس   ) يدهاز ریشدرا  - 13

(2) (.« یهاشنهاش صوصخم  رتفد  سیئر   ) (1) ناینیعم هّللا  ترصن  - 15 یهاشنهاش ؛) رابرد 

تـشرد زیر و  ییاه  هیمالعا  یط  ات  دوب  یـصوصخ  زین  یتلود و  فلتخم  ریاود  اـه و  هناـخترازو  تبون  نادرمتلود ، لاـجر و  زا  سپ 
هرهب اـه  هیعـالطا  اـه و  هیمـالعا  هنوگ  نیا  هک  دوبن  يدـیدرت  هتبلا  .دـنناسرب  ناـگمه  شوگ  هب  زیخاتـسر  بزح  رد  ار  دوخ  تیوضع 

ساـسحا طیارـش  رد  فلتخم  تاـقبط  راـشقا و  زا  یـصوصخ  شخب  زین  یتـلود و  ناـنکراک  نادـنمراک و  تشاد و  تقیقح  زا  یمک 
یهاگن اب   (3) .دندوب زیخاتسر  بزح  رد  تیوضع  هب  رضاح  تردن  هب  تینما  يدازآ و 

ص:302

ملپید دعب  لاس  ود  دش و  نهآ  هار  ناتسرنه  دراو  لاس 1318 ، رد  .دمآ  ایند  هب  ناهفصا  رد  لاس 1300  رد  ناینیعم ، هّللا  ترصن  - . 1
دش و یتاعوبطم  راک  دراو  یسایس  قانتخا  باعرا و  وج  نتفر  نایم  زا  هاشاضر و  طوقس  اب  .دش  راک  هب  لوغشم  ناهفـصا  رد  .تفرگ 

نیا .دـش  نطو  يادـص  هیرـشن  هیریرحت  تأیه  وضع  دومن و  زاغآ  ناهفـصا  رد  ار  دوخ  يراگن  همانزور  تیلاعف  یگلاـس  نس 22  رد 
دیس رادفرط  هیرشن  ناونع  هب  هام 1324  نابآ  زا  تشاد  راهتشا  ناریا  رد  اهنآ  یموب  ياهورین  اهیـسیلگنا و  زا  يرادفرط  هب  هک  هیرـشن 
دعب ياهلاس  یط  .دـش  یم  رـشتنم  یگدنـسیون  رد  هک  ناینیعم  هّللا  ترـصن  .تفاـی  همادا  نارهت  رد  نآ  راـشتنا  ییاـبطابط  نیدـلاءایض 

، شتآ سیـسأت  هزاـت  هماـنزور  يریبدرـس  هب  تهج  نیمه  هـب  تـفرگ و  رارق  یـسیلگنا  لـفاحم  هجوـت  دروـم  شیپ  زا  شیب  ناـینیعم ،
.دهد رارق  داقتنا  دروم  ار  اهنآ  یلخاد  نارادفرط  يوروش و  هیـسور  نانآ  يابقر  اهیـسیلگنا  تسایـس  اب  يراکمه  رد  ات  دش  هدـیزگرب 

ناراـکمه زا  رگید  نتدـنچ  هارمه  هب  ناـمزاس  نیا  هنیزه  اـب  دوـب ،  MI6 ناتـسلگنا یتاعالطا  سیورـس  هجوت  دروم  تخـس  هک  يو 
زا يرادـفرط  هب  قدـصم  رتکد  يریزو  تسخن  هرود  رد  مزال  ياهـشزومآ  بسک  زا  سپ  دـیدرگ و  ناتـسلگنا  مزاع  شا  یتاـعوبطم 
هب ناینیعم  دوب .» هاتوک  تایلمع   » یلـصا ياـه  هرهچ  زا  دادرم 1332  ياتدوک 28  نایرج  رد  تخادرپ و  ناتـسلگنا  راـبرد و  لـفاحم 
لک نواعم  يدـهاز ، هّللا  لضف  دبهپـس  يریزو  تسخن  هرود  رد  درک و  تفایرد  زیخاتـسر  مود  هجرد  ناشن  اتدوک  رد  تکرـش  ساپ 

تسرپرس ریزو و  تسخن  نواعم  (، 1339-1336  ) لابقا رهچونم  يریزو  تسخن  هرود  مامت  رد  ناینیعم  .دـش  ویدار  تاراشتنا و  هرادا 
یتدم دش و  بوصنم  ویدار  تاراشتنا و  تسرپرـس  رواشم و  ریزو  ناونع  هب  مه  ملع  هّللادسا  يریزو  تسخن  هرود  رد  دوب و  تاغیلبت 

خـیرات 16 زا  دـش و  ناریا  بزح  يدـیلک  ناربهر  زا  ادـیوه ، يریزو  تسخن  هرود  رد  يو  .دوب  تاعالطا  ریزو  هنیباک  ناـمه  رد  مه 
يدهاز ریشدرا  یخیرات ؛ دانـسا  یـسررب  زکرم  زا : لقن  هب   ) .دیدرگ بوصنم  یهاشنهاش  صوصخم  رتفد  سیئر  ناونع  هب  رذآ 1345 
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، روصم نارهت  هلجم  لوا ، دـلج  يولهپ ، رـصع  تاعوبطم  یخیرات ؛ دانـسا  یـسررب  زکرم  و : ص 97-98 ؛ كاواـس ، دانـسا  تیاور  هب 
(. صص 346-345

ص 5. دنفسا 1353 ،  20 ش 50 ، لاس 35 ، اهیندناوخ ، - . 2
 - بالقنا 1327 ات  یلم  تضهن  نارود  زا  یجراخ  تسایـس  هیـشاح  رد  اضرلادبع ؛ يودهم ، گنـشوه  هب : دـیرگنب  هنومن  يارب  - . 3
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ریاود هناخترازو و  ياهتیوضع  مالعا  زا  یهوبنا  هب  راگزور ، نآ  ياه  همانزور  تایرشن و  هب  ارذگ 

زیخاتـسر بزح  رد  تیوضع  يارب  ییوگ  هک  میروخ  یم  رب  هریغ  اه و  هاگـشناد  فلتخم ، یتامدخ  يدیلوت و  تاجناخراک  یتلود و 
، شیک شوخ  فسوی  قافتا  هب  اهکناب  نوناک  لماع  ریدم  هدـبع ، لالج  هلمج  زا   (1) .دندوب هدیزای  تسد  هدـشن  مالعا  يا  هقباسم  هب 

هداد صاصتخا  دوخ  هب  ار  ناگدنیآ  همانزور  لماک  هحفـص  کی  هک  ادیوه  هب  باطخ  يا  هیمالعا  یط  اهکناب ، نوناک  ياروش  سیئر 
: دندرک مالعا  ریز  حرش  هب  ار  نوناک  ود  نیا  تیوضع  دوب ،

ادیوه سابع  ریما  ياقآ  بانج 

ناریا یلم  زیخاتسر  بزح  لکریبد  ریزو و  تسخن 

ماظن هب  خـسار  نامیا  اـب  اـهکناب  نوناـک  روشک و  ياـهکناب  ناریدـم  ناریا ، تلم  ربهر  رهماـیرآ  هاـشنهاش  كراـبم  ناـمرف  يارجا  رد 
اب تلم و  هاش و  بالقنا  لوصا  یساسا و  نوناق  یهاشنهاش و 

.دنراد یم  مالعا  ناریا  یلم  زیخاتسر  بزح  هب  نتسویپ  رد  ار  دوخ  یگدامآ  ناوارف  یتقوشوخ 

هدبع لالج  شیک  شوخ  فسوی 

(2) .اهکناب نوناک  لماع  ریدماهکناب  نوناک  ياروش  سیئر 

(3) .دنتفریذپ ار  زیخاتسر  بزح  رد  تیوضع  فلتخم  ءاحنا  هب  زین  ناریا  نایمیلک  هعماج  ریظن  اهتیلقا  یخرب 

زیخاتسر بزح  رد  ...و  تاسسؤم  اهتکرش و  تاجناخراک ، تیوضع 

الابدنلب و ياه  هیمالعا  رودص  اب  ات  دوب  ...و  اه  هناختراجت  اهتکرش ، یتعنص ، يدیلوت  تاجناخراک  تبون  لاجر  اهتیـصخش و  زا  سپ 
یتسار هب  نانآ  رظن  زا  هک ، بزح  نیا  سیـسأت  رطاخ  هب  ار  هاش  صخـش  دـننک و  راـختفا  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوضع  هب  قلمت ، زا  رپ 

نالوئسم ناریدم و  يوس  زا  اتدمع  هک  اه  هیمالعا  نیا  .دننک  هناسولپاچ  ياهشیاتس  داد ، رارق  تفرشیپ  یعقاو  ریـسم  رد  ار  ناریا  تلم 
دنوسپ دش ، یم  هدرپس  پاچ  هب  نآ  ریاظن  اهتکرش و  تاجناخراک و  لوا  هجرد 

نانکراک نارگراک و  دور  یمن  نامگ  هک ، یلاح  رد  .تشاد  هارمه  زین  ار  تارادا  هناـخراک و  نـالف  ناـنکراک » ناریدـم و  فرط  زا  »
نیا پاچ  يارب  يریگ  میمصت  یگنوگچ  زا  تاجناخراک  ریاود و  نآ 
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هب ناشناریدـم  يوس  زا  هتـساوخان  هتـسنادان و  اتدـمع  نانکراک  نارگراک و  لیخ  لاـح ، ره  رد  .دنـشاب  هتـشاد  یعـالطا  اـه  هیمـالعا 
تسخن ياهزور  رد  هژیو  هب   ) راگزور نآ  يراودا  تایرشن  اه و  همانزور  تاحفص  .دندوب  هدش  رختفم  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوضع 

هورگ هلمج  زا  .دـنا  هدیـسر  پاـچ  هب  تشرد  زیر و  تاـعطق  رد  هک  تسا  اـه  هیمـالعا  هنوگ  نیا  زا  وـلمم  زیخاتـسر ) بزح  سیـسأت 
: دوب هدیسر  پاچ  هب  ریز  حرش  هب  ناگدنیآ  همانزور  رد  شا  هیمالعا  رهشهب ، یتعنص 

زیخاتسر بزح  اب  زین  ام  داد و  دنهاوخ  خساپ  دوخ  گرزب  ربهر  توعد  هب  ادص  کی  نیمزرـس  نیا  هشوگ  راهچ  رد  ناریا  تلم  همه  »
: دوـب هدــمآ  نـینچ  هراـب  نـیا  رد  يرگید  هیمــالعا  رد  »(1) و  .رهـشهب یتعنـص  هورگ  ناـنکراک  ناریدـم و  .تـشاد  میهاوـخ  دـنویپ 

راـهب داوـج  ناـکیپ -  گـنر  يراـکفاص و  زکرم  .میدــنویپ  یم  نآ  هـب  زین  اـم  مـیراد و  یم  یمارگ  ار  ناریا  زیخاتــسر  اـهاشنهاش ، »
، رگید ییاج  رد  »(2) و  تسم

اب هک  دنرختفم  زارفارس و  جرا  یماهس  تکرش  نانکراک  هیلک  اهاشنهاش ، : » تخاس یم  علطم  ار  شنابطاخم  ریز  حرـش  هب  يا  هیمالعا 
ار يا  هناگ  هس  سدقم  لوصا  ریذپان  للخ  هدارا  اب  هتـسناد و  قحلم  هتـسباو و  ناریا  یلم  زیخاتـسر  تضهن  هب  ار  دوخ  خسار  يداقتعا 

(3)« .يزردوگ رهچونم  .دننادب  دوخ  یگدنز  يامنهار  هیضرف و  دنا  هدومرف  مالعا  هک 

نیرت یلاع   » زیخاتسر بزح  سیسأت  رطاخ  هب  هک  دوب  رختفم  نارهت  یناگرزاب  قاتا  سیئر 

ياهاکیدنس یناگرزاب و  ياه  هیداحتا  هدنیامن  دراد و  میدقت » ناریا  یتخب  کین  تداعس و  حارط  هاگـشیپ  هب  ار  دوخ  ساپـس  بتارم 
هاـشنهاش یتـسود  تلم  ینیب و  نشور  تیاـفک ، يرظندـنلب ، نویدـم  هک  ار  ییاـهتیقفوم  دـیاب  ارچ   » هـک دوـب  یکاـش  زین  ییاـمرفراک 

بازحا لالحنا  رد  هاش  زیگنارب  نیـسحت  مادـقا  رب  ندراذـگ  هحـص  اـنامه  وا  دوصقم  و  تشاذـگ » بازحا  باـسح  هب  تسا  رهماـیرآ 
شخب دارفا  هیلک  لماک  یگتسباو   » زین یناگرزاب  قاتا  ياهناتسرهش  بعش  هدنیامن  نینچمه  .دوب  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  هتـشذگ و 
دیدرت هک  نیا  زا  میرذـگب   (4)« .درک یم  مالعا  رهمایرآ  هاشنهاش  يداهنشیپ  یسایس  تالیکـشت  هب  ار  اه  ناتـسرهش  میقم  یـصوصخ 
هتشاد هاشنهاش » يداهنشیپ   » دیدج تالیکشت  نیا  ياوتحم  زا  یتسرد  یهاگآ  زین  هدنیامن  مناخ  ای  اقآ  نیا  دوخ  دراد  دوجو  يدایز 

يریگ لکـش  لاح  رد  تختیاپ  رد  هک  یقافتا  نایرج  رد  زونه  اـعطق  زین  اهناتـسرهش » میقم  یـصوصخ  شخب  ، » یلوا وحن  هب  دـشاب و 
مالعا نادب  ار » دوخ  لماک  یگتسباو   » ات دندوب  هتفرگن  رارق  دوب ،
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تـسخن ياهزور  ناـمه  رد  ار  هطوبرم  ناـنکراک  دوخ و  یگتـسویپ  هک  تاـجناخراک و ...  اهتکرـش ، اهاکیدنـس ، نیا  دادـعت  .دـننک 
عقاو ملاع  رد  هک  دراد  دوجو  یمک  رایـسب  دیدرت  اما   (1) .تسا نوریب  رامش  زا  دندرک ، مالعا  بزح  نآ  هب  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت 
یقرت یلاعت و  ریـسم  رد  يدـج  یماگ  ار  زیخاتـسر  هناـگی  بزح  رد  تیوضع  ناریدـم  زین  ناـنکراک و  نارگراـک و  میظع  لـیخ  نیا 

.دنشاب هدرک  یبایزرا  روشک 

زیخاتسر بزح  رد  ناریا  مدرم  داحآ  تیوضع 

لغـش و تمـس ، ياراد   ) فلتخم راشقا  زا  دارفا  يارب  اهتدـم  اـت  بزح  رد  تیوضع  یگنوگچ  زیخاتـسر  بزح  يریگوضع  زاـغآ  اـب 
نامه زا  دوب  یعدـم  هک  زیخاتـسر  بزح  لکریبد  ادـیوه  سابع  ریما  .دوب  هدـش  یهجوت  بلاج  عوضوم  نوگانوگ ) یعامتجا  هاگیاپ 

دنفسا 1353 رد 13  تسا ، هدش  نوریب  رامش  زا  بزح  رد  تیوضع  نابلطواد  دادعت  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  مالعا  تسخن  تاعاس 
دوب هدش  کح  نآ  يور  رب  زین  يروف  یلیخ  رهم  هک  روشک » رـسارس  ياهیرادـنامرف  اهرادناتـسا و  ماقم   » هب باطخ  يا  همانـشخب  یط 

: درک غالبا  ریز  حرش  هب  ار  زیخاتسر  بزح  رد  تیوضع  نابلطواد  زا  مان  تبث  یگنوگچ  لمعلاروتسد 

تاقبط زا  يدایز  ياه  مارگلت  ناریا  یلم  زیخاتسر  بزح  سیسأت  مالعا  رهمایرآ و  هاشنهاش  یخیرات  هبحاصم  زا  سپ  هلصافالب  نوچ 
بزح رد  تیوضع  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  راختفا  رورغ و  اب  تاقبط  هیلک  هدیدرگ و  هرباخم  نارهت  هب  روشک  رسارس  زا  مدرم  فلتخم 

رد تیوضع  ياـضاقت  تبث  لیهـست  روظنم  هب  دراد ، همادا  ناـنچمه  اـه  مارگلت  نیا  لوصو  دـنا و  هدوـمن  مـالعا  ناریا  یلم  زیخاتـسر 
ماـن ماـن و  بیترت  هرامـش  هب  ریز : تاصخـشم  اـب  يرتاـفد  هـک  دـنیامرف  ذاـختا  یبـیترت  تـسا  دنمـشهاوخ  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح 

بازحا و زکارم  لحم  رد  ءاضما  تماقا -  لحم  راک -  لحم  لغـش -  همانـسانش -  هرامـش  دـلوت -  خـیرات  ردـپ -  ماـن  یگداوناـخ - 
نابلطواد مان  تبث  يارب  دنهد  صیخشت  یفاک  هک  قوف  ياه  لحم  زا  کی  ره  رد  دادعت و  ره  هب  ...تاسسؤم  اهرهش و  رد  اهنآ  بعش 
نابلطواد مان  تبث  يارب  تالیهـست  هنوگ  همه  هک  دـنیامرف  لومعم  لماک  تبقارم  دـنیامن و  ریاد  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح  تیوضع 

يارب قوف  تاصخشم  اب  ییاهرتفد  زین  تلود  هب  هتـسباو  یتلود و  تاسـسؤم  اهنامزاس و  تلود و  نادنمراک  دروم  رد  .دندروآ  مهارف 
لحم رد  نانآ  هداوناخ  ياضعا  نادنمراک و  مان  تبث 

بزح رد  مان  تبث  یضاقتم  هک  نانآ  هداوناخ  ياضعا  تلود و  نادنمراک  ات  دنیامن  ریاد  تارادا 

نییعت ینیلوئـسم  هدش  ریاد  رتافد  زا  کی  ره  يارب  تسا  یهیدب  .دنیامن  مادقا  دوخ  مان  تبث  هب  تبـسن  یفاک  تالیهـست  اب  دنـشاب  یم 
طسوت یلاعبانج  رظنریز  بزح ]  ] لکریبد هدنیامن  مازعا  ات  درک  دیهاوخ 

.دنیامن مادقا  مان  تبث  رتافد  طبر  طبض و  نایضاقتم و  مان  تبث  هب  تبسن  کیتارکومد  ياه  نمجنا 
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(1) ادیوه سابع  ریما  ناریا -  یلم  زیخاتسر  بزح  لکریبد 

رد تیوضع  بزح ، هیاپدنلب  نالوئـسم  ریاس  هاش و  زین ، رما  يادـتبا  زا  دوب و  مکاح  راگزور  نآ  رد  هک  يراشف  بعر و  وج  رطاخ  هب 
رد تیوضع  زا  یناسک  هاگره  هک  تشاد  دوجو  يدایز  ياه  نامگ  تاعیاش و  دـندوب و  هدرک  ناونع  یمومع  فیلکت  کی  ار  بزح 

دهاوخ هجاوم  یتالکشم  اب  نانآ  يداصتقا  یعامتجا ، یگدنز  همادا  تفرگ و  دنهاوخ  رارق  بیقعت  تحت  دننز  زابرس  زیخاتسر  بزح 
تادیدهت و هنوگ  نیا  زا  ندـنام  ناما  رد  يارب  فلتخم  یعامتجا  ياههورگ  تاقبط و  زا  روشک  دارفا  هک  دومن  یم  مه  یعیبط  دـش ،

رب ولو  ناهنپ ، ادیپ و  تاعیاش 

بزح رد  تیوـضع  مدرم ، زا  یکچوـک  شخب  هـکنآ ، اــب   (2) .دـننک ءاـضما  ار  بزح  رد  تیوـضع  ماـن و  تبث  رتـفد  رهاـظ ، بسح 
لیخ ربارب  رد  نانآ  دادعت  دیآ  یم  رب  هدنام  ياجرب  نوگانوگ  دهاوش  كرادم و  دانسا ، زا  هکنانچ  اما  دندرمش  یم  مزال  ار  زیخاتـسر 

نیا رد  تیوضع  هک  مدرم  زا  یمیظع 

عبانم .دوب  زیچان  رایسب  دنتسناد ، یم  ریذپان  هراچ  تیاهن  رد  لوقعمان و  يرابجا ، يرما  ار  بزح 

هاگره تسا و  هیاپ  یب  ثبع و  ینخـس  زیخاتـسر  بزح  رد  مدرم  هدرتسگ  راشقا  هنابلطواد  تیوضع  عوضوم  هک  دنراد  ناعذا  ددعتم 
زیچان رایـسب  بزح  هب  ناگدـنورگ  يددـع  نازیم  اعطق ، دوب ، هدرتسگ  هیاس  راگزور  نآ  ناریا  هعماج  رب  يرت  هنادازآ  یـسایس  ياضف 

هجراخ ترازو  يارب  ریت 1354   19 هیئوژ 1975 / خیرات 10  هب  هک  یشرازگ  رد  نارهت  رد  اکیرمآ  ترافس   (3) .دومن یم 

: دنک یم  هراشا  نینچ  زیخاتسر  بزح  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  يرابجا  تیوضع  عوضوم  هب  داتسرف ، شعوبتم  تلود 

داقتعا نامیا و  اـت  دـنروآ  یم  موجه  زیخاتـسر  بزح  هب  نتـسویپ  يارب  تالیکـشت  وضع  ناونع  هب  هچ  درف و  ناونع  هب  هچ  اـه  یناریا 
 - یساسا نوناق  تنطلس -   ) یسایس دیدج  ثلثم  هب  ار  دوخ 

قداص دوخ  تیامح  مالعا  رد  اهنآ  هک  دـشاب  دـقتعم  هاش  هک  مینک  یمن  نامگ  ام  لاح  نیا  اب  .دـنیامن  مـالعا  مدرم ) هاـش و  بـالقنا 
هیـضق رهاظ  هب  يو  .دنک  بلج  ار  مدرم  یـسایس  تکراشم  دوخ  فالـسا  رگید  فالخرب  تسناوت  دهاوخ  زیخاتـسر  بزح  ای  دنـشاب 

.هیضق نطاب  ات  دهد  یم  تیمها  رتشیب 

(4) .دنا هداد  ناشن  یفنم  لمعلا  سکع  دندرک  یم  داقتنا  هاش  میژر  زا  دنرب و  یم  رس  هب  اپورا  اکیرمآ و  رد  هک  ینایناریا  زا  هتسد  نآ 

روط هب  ابیرقت ، زیخاتسر  بزح  رد  هتسباو  ریاود  اهتکرش و  تلود ، نادنمراک  هیلک  تیوضع 
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يدصتم هک  صوصخم  يرتفد  یتلود ، ناکم  ره  رد  بزح ، سیسأت  تسخن  ياهزور  نامه  زا  دوب و  هدش  مالعا  يرابجا  میقتسمریغ 
هب فلتخم  ءاحنا  هب  هک  یناسک  مامت  زا  نادـنمراک ، هیلک  زا  ماـن  تبث  نمـض  اـت  دـش  هداد  بیترت  درک ، یم  تیریدـم  ار  نآ  يا  هژیو 

زیخاتسر بزح  رد  تیوضع  يارب  دوخ  يرادا  روما  هب  یگدیسر  زا  لبق  دندرک  یم  هعجارم  ریاود  نآ  هب  هریغ  عوجر و  بابرا  ناونع 
دادعت زیخاتسر  بزح  نالوئـسم  هاگدنچ ، زا  ره  هک  دوب  ییاهرامآ  نینچ  ساسا  رب  .دنریگب  ءاضما  نانآ  زا  هدروآ و  لمع  هب  مان  تبث 

، هراب نیا  رد  هک  یفلتخم  دارفا  .دندیناسر  یم  دوخ  نابطاخم  عالطا  هب  ار  زیخاتسر  ریگارف  دحاو و  بزح  زرم » دح و  نودب   » ياضعا
، زیخاتسر بزح  يارب  يریگوضع  هویـش  نیا  هک  دندرک  حیرـصت  یگمه  ءانثتـسا  نودب  دومن ، حرطم  ییاه  شـسرپ  نانآ  اب  هدنراگن 

هنوگنیا زا  بوتکم  يا  هنومن  رورم  .دوب  هارمه  بزح  ناراکردنا  تسد  هب  تبسن  یفعاضم  رفنت  اب  هک  تشاد  هدننکزئمـشم  يا  هولج 
: دوب دهاوخن  فطل  زا  یلاخ  تارطاخ 

هدش زیخاتسر  بزح  وضع  متفای  عالطا  مدمآ  نارهت  هب  یتقو  .مدوب  دهـشم  رد  نم  دش ، مالعا  زیخاتـسر  بزح  تیدوجوم  هک  ینامز 
هلمج زا  مناراکمه و  همه  هک  يرتفد  بجوم  هب  مه  نآ  ما ،

نفلت یبزح  زکارم  زا  یکی  زا  دعب ، لاس  ود  دودح  .میدوب  هدرکن  هتبلا  هک  میا  هدرک  ءاضما  مدوخ 

باوج نوناک ؟ مادک  مدیـسرپ  تریح  اب  یتقو  .تسا  لاعفریغ  نم   (1) یبزح نوناک  ارچ  هک  دنداد  رارق  تتامـش  دروم  ارم  دندرک و 
تمس هب  امـش  دش و  تاباختنا  یبزح  نوناک  لیکـشت  يارب  اج  نالف  رد  هک  هتفر  ناتدای  ینعی  دیربخ ؟ یب  ردق  نیا  امـش  ینعی  دنداد 

مه یتاباختنا  مناد  یم  هک  اجنآ  ات  مدوب و  ربخ  یب  تاباختنا  نیا  زا  نم  یتسار  هب  هک  دـیدش ؟ باختنا  نوناـک  نیا  سیئر  لوا  بیاـن 
.دوب هدشن  ماجنا 

غورد نیمه  اب  دـنتخاس و  تکلمم  عاضوا  نوماریپ  اه  نک  تموکح  زاس و  هتـسد  راد و  هک  دوب  یغورد  اهنویلیم  زا  غورد  کـی  نیا 
رس رب  دنتسناوت  دنتـساوخ و  یم  ار  هچنآ  یلاشوپ  تلود  سلجم و  نیا  دنتخادنا و  تلم  ناج  هب  اهلاس  ار  یلاشوپ  تلود  سلجم و  اه 

زاغآ زا  هچ  نآ  هک  دندروآ  تلم 

(2) .دوب نآ  زا  ییاه  هشوگ  طقف  دیدناوخ  نونکات  باتک  نیا  زا 

تیوضع مان و  تبث  هژیو  رتفد  رد  تاصخـشم  ندرک  رپ  شمادقا  نیلوا  دـش  یم  یتلود  ریاود  زا  یکی  دراو  هک  يدرف  بیترت ، نیدـب 
تباقر دراو  رگیدکی  اب  دیدج  ینایرتشم  نتفای  تهج  روشک ، فلتخم  ياهشخب  رد  رتافد  هنوگنیا  نایدصتم  .دوب  زیخاتسر  بزح  رد 

نیا اهراب  دش ، یم  روبجم  درف  کی  اسب ، هچ  تشادن ، دوجو  مان  تبث  يارب  یـصاخ  هدعاق  هطباض و  هنوگ  چیه  نوچ  دـندوب و  هدـش 
زیخاتسر ریگارف  دحاو و  بزح  زا  يدیدج  وضع  هدرک ، ءاضما  ار  ددعتم  رتافد 
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تارطاخ دوب ، هدـش  لیدـبت  مدرم  حـیرفت  يارب  غاد  يا  هژوس  هب  راگزور  نآ  رد  هک  عوضوم  نیا  سوملم  كرد  يارب  .دوش  هتخانش 
دـش روبجم  فلتخم  ءاحنا  هب  زور  کی  لوط  رد  نارهت ، رهـش  نمجنا  وضع  ف ،»  » ياقآ نآ ، ساسا  رب  هک  میراد  رایتخا  رد  يا  هنوگ 

بزح بلطواد  ياـضعا  زا  هرفن  هد  يراـمآ  هنت  کـی  دریذـپب و  ار  زیخاتـسر  بزح  تیوـضع  نوگاـنوگ ، نکاـما  رد  راـب  هد  دودـح 
رورغ اب  ار  زیخاتسر  بزح  هب  ناگتسویپ  روآ  ماسرس  ماقرا  دنناوتب  بزح  هیاپدنلب  نالوئسم  نآ  ساسا  رب  ات  دراذگ ، ياج  رب  زیخاتسر 

تارطاخ نیا  زا  ییاهشخب  رد  .تشاد  راظتنا  دوخ  هک  دنزاس  نآ  زا  رت  نامداش  ار  هاش  اضردمحم  صخش  دنناسرب و  مومع  عالطا  هب 

: میناوخ یم 

رهـش نمجنا  سیئر  روتـسد  هب  درک ، مالعا  ار  زیخاتـسر  دحاو  بزح  سیـسأت  هاش  نآ  حبـص  هک  دنفسا 1353  زور 11  رهظ  زا  دـعب 
نساحم يروشرپ  قطن  یط  سیئر  ياقآ  دندش و  رضاح  نمجنا  لحم  رد  هداعلا  قوف  هسلج  کی  لیکشت  يارب  نمجنا  ياضعا  نارهت 

تفرـشیپ و نمـضتم  هک  یخیرات  میمـصت  نیا  اب  ار  رهـش  نمجنا  ياضعا  هیلک  تقفاوم  درک و  نایب  ار  یبزح  کت  متـسیس  ياـیازم  و 
هیلک یگتسویپ  رب  ینبم  ینتم  اروف  تساوخ  نمجنا  یشنم  زا  هاگ  نآ  تشاد و  مالعا  دوب  روشک  یقرت 

، اه یچ  نفلت  اه ، سیون  نیشام  هرادا ، نادنمراک  هیلک  اب  هارمه  ار  نارهت  رهش  نمجنا  ياضعا 

ریاس رضاح و  ياضعا  هاگ  نآ  .درک  نینچ  مه  وا  هک  دنک ، هیهت  دحاو  بزح  هب  ءزج  نارازگتمدخ 

سیـسأت زا  ءاضعا  ینامداش  زاربا  یـشوخ و  ریخ و  هب  نارهت  رهـش  نمجنا  هداعلا  قوف  هسلج  دـندرک و  ءاضما  ار  هیناـیب  نآ  ناـنکراک 
بزح دـلوت  زورلاس  تبـسانم  هب  لبق  يدـنچ  دوب  تیرثکا  بزح  وضع  هک  رهـش  نمجنا  سیئر  ياقآ  .درک  ادـیپ  همتاخ  دـحاو  بزح 
کت متـسیس  هک  لاح  دـش  یمن  عنام  ینارنخـس  نآ  اـما  .دوب  هدرک  داریا  یبزح  ود  متـسیس  تیمها  هراـبرد  یلـصفم  قطن  نیون  ناریا 

مالعا یبزح 

.دنکن مالعا  یقرت  تفرشیپ و  يارب  هار  هناگی  ار  نآ  هدش 

زیخاتـسر دـحاو  بزح  تیوضع  هب  راب  نیتسخن  يارب  ف »  » ياقآ دنفسا 1353  زور 11  رهظ  زا  دـعب  تعاـس 436  رد  بیترت  نیا  هب 
.دمآرد

مه هب  یلیخ  هک  اهنآ  .دوب  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  زا  تبحـص  اج  همه  روشک ) مامت  رد  هتبلا  دـص  و   ) نارهت رهـش  مامت  رد  زور  نآ 
لغش هب  بزح  نیا  هیاس  رد  دندوب  راودیما  هک  یناسک  اما  دندرک ، یم  داقتنا  راک  نیا  زا  دنتشاد  دامتعا  رگیدکی  هب  دندوب و  کیدزن 

نیـسحت و هب  دـنهدب  تسد  زا  دـنراد  هک  ار  يراک  نیمه  دندیـسرت  یم  ای  دنتخانـش  یمن  ار  دوخ  بطاخم  اـی  دنـسرب  رتـالاب  ماـقم  و 
دیجمت

.دنتخادرپ یم  ریطخ  مادقا  نیا  زا 

دنفسا 1353 زور 12  حبص 
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ار هناخ  ریمعت  زاوج  ات  تفر  ناریمـش  يرادرهـش  هب  تقو  لوا  دعب  زور  حبـص  .دوب  ناریمـش  رد  دوخ  هناخ  ریمعت  لاح  رد  ف »  » ياقآ
تاحفص هک  گرزب  رتفد  کی  .دوب  هتسشن  یلدنص  کی  يور  یکچوک  زیم  تشپ  یصخش  يرادرهش  يدورو  رد  يولج  رد  .دریگب 

يور دوب  هدش  یشک  طخ  نآ 
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: تفگ دنلب  يادص  اب  دید  ار  ف »  » ياقآ هک  نآ  ضحم  هب  .تشاد  رارق  زیم 

! اجنیا دیروایب  فیرشت  ف ،»  » ياقآ بانج  ف ...»  » ياقآ بانج  - 

: دیسرپ تفر ، وا  فرط  هب  تشگرب  دوب  نامتخاس  هب  دورو  لاح  رد  هک  ف »  » ياقآ

؟ دیتشاد یشیامرف  - 

: تفگ دنمراک 

.دینک ءاضما  ار  رتفد  نیا  دییامرفب  افطل  .متشاد  ضرع  نابرق ، هلب  - 

: دیسرپ تریح  هب  هتخیمآ  هفایق  اب  ف »  » ياقآ

؟ تسیچ هب  طوبرم  رتفد  منک ؟ ءاضما  ار  رتفد  - 

: تفگ ناریمش  يرادرهش  دنمراک 

.تسا زیخاتسر  بزح  ياضعا  یسیون  مان  صوصخم  رتفد  - 

: داد باوج  ف »  » ياقآ

بزح وـضع  برـض  کـی  اـم  یگمه  رهـش  نمجنا  رد  زورید  .تسین  یـسیون  ماـن  هب  یجاـیتحا  اـما  ناـبرق ، منک  یم  رکـشت  یلیخ  - 
.میدش زیخاتسر 

: تفگ مارتحا  اب  رومأم 

میوش یم  لاحشوخ  یلیخ  ام  .تسا  مدرم  رازگتمدخ  هک  دیناد  یم  مه  يرادرهـش  .تسا  يرادرهـش  لام  نیا  دوب ، نمجنا  لام  نآ  - 
.دیسیونب ار  ناتدوخ  مان  مه  اجنیا  دیهدب  راختفا  ام  هب  منک  یم  اضاقت  .دوش  تبث  مه  ام  رتفد  رد  امش  مان  هک 

: تفگ دید  دنمقالع  یلیخ  ار  وا  نوچ  ف »  » ياقآ

.مرادن یتفلاخم  نم  دنک  یم  لاحشوخ  ار  امش  راک  نیا  رگا  یلو  دشاب  ددجم  یسیون  مان  هب  یجایتحا  منک  یمن  رکف  نم  - 

: تفگ ف »  » ياقآ اما  درک  زارد  ف »  » ياقآ فرط  هب  ار  شراکدوخ  رومأم 

بیج زا  ار  شسیوندوخ  هلصافالب  موشب و  زیخاتسر  ریگارف  بزح  وضع  مدوخ  سیوندوخ  اب  مهد  یم  حیجرت  نم  مرکـشتم ، یلیخ  - 
ار شسیوندوخ  تساوخ  یم  .تشون  ار  شدوخ  تاصخشم  همه  ...یناشن  لغش و  یگداوناخ ، مان  مان ، نوتـس  رد  دروآ و  نوریب  لغب 
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: تفگ مارتحا  اب  رومأم  هک  دراذگب  بیج  رد 

.دییامرفب مه  ءاضما  افطل  - 

ونـش فرح  ياه  هچب  همه  لـثم  دروآ و  نوریب  ار  نآ  فرح  نیا  ندینـش  اـب  دوب  هتـشاذگ  بیج  رد  ار  شـسیوندوخ  هک  ف »  » ياـقآ
: تفگ

.منک یم  مه  اضما  ...مشچ  - 

نیمود يارب  ف »  » ياقآ هک  دوب  بیترت  نیا  هب  درک و  اضما  هشیمه  زا  رتگرزب  یلیخ  رخآ  نوتـس  رد  دروآ ، نوریب  ار  شـسیوندوخ  و 
.دش زیخاتسر  ریگارف  بزح  وضع  راب 

کی ياوه  لاح و  اجنآ  زور  نآ  .دندرک  یم  تبحـص  دحاو  بزح  هرابرد  دنلب  يادص  اب  یلاحـشوخ و  اب  همه  يرادرهـش  لخاد  رد 
ریمعت هناورپ  تاریمعت ، هرادا  يدصتم  مه  تلع  نیمه  هب  .دننک  تمدخ  رگیدکی  هب  دندوب  هدامآ  همه  تشاد ، ار  رورس  نشج و  زور 

ار ف »  » ياقآ نامتخاس 

ف»  » ياقآ هک  رادـقم  نامه  هب  ار  نامیـس  دـیرخ  هزاجا  دوخ  یناـمداش  نداد  ناـشن  يارب  یتح  .درک  رداـص  یـشارت  لاکـشا  نودـب 
.داد وا  تسد  هب  تشون و  يرسک  مک و  چیه  نودب  دوب  هتساوخ 

رازاب نامیـس  دوب و  هدرک  ادـیپ  قنور  ینامتخاس  ياهراک  روشک ، هب  لوپ  ندـش  ریزارـس  تفن و  دـمآرد  شیازفا  تلع  هب  اـهزور  نآ 
یتلود تمیق  هب  نامیس  دیرخ  يارب  ببس  نیا  هب  .تشاد  هایس 

ياقآ .تفرگ  یم  ماجنا  یتخس  هب  راک  نیا  دنک و  رداص  صوصخم  همان  هزاجا  يرادرهش  تسیاب  یم 

اجنآ رد  .درک  هعجارم  نامیـس  شورف  صوصخم  تابعـش  زا  یکی  هب  تیقفوم  نیا  زا  یلاحـشوخ  اب  تفرگ  ار  همان  هزاجا  یتقو  «ف »
هاگشورف هب  دورو  زا  لبق  دنتساوخ  یم  نیعجارم  زا  دندوب و  هتشاذگ  ناریمش  يرادرهش  رتفد  نیع  یگرزب  رتفد  يدورو  رد  رانک  مه 

هناتخبدب .دننک  ءاضما  ار  رتفد 

ار ف »  » ياقآ رتفد  لوئسم 
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اب ف »  » ياقآ ندید  هب  .دوب  یقلخدب  درف  هتشذگ  نآ  زا  تخانش ، یمن 

: تفگ .درک  زارد  وا  يوس  هب  ار  شراکدوخ  ییانتعا  یب 

.دینک ءاضما  ار  رتفد  نیا  دورو  زا  لبق  - 

.دوب دهاوخن  يربخ  نامیس  زا  دنکن  اضما  رگا  دیمهف  رومأم  هفایق  زا  انمض  .تسیچ  هب  طوبرم  رتفد  دسرپب  تشادن  جایتحا  ف »  » ياقآ
باطخ سپ  .دوش  ریگارف  بزح  وضع  مه  راب  نیموس  يارب  دیدن  یعنام  دوب  هدش  زیخاتـسر  بزح  وضع  راب  ود  نوچ  هتـشذگ  نآ  زا 

: تفگ رومأم  هب 

دروآ و نوریب  بیج  زا  ار  شسیوندوخ  میآرد و  زیخاتسر  بزح  تیوضع  هب  مدوخ  سیوندوخ  اب  مراد  تسود  نم  یلو  مرکـشتم  - 
دش هاگشورف  لخاد  درک و  ءاضما  رتفد  رخآ  نوتس  رد  دوشب  رومأم  روتسد  رظتنم  هک  نآ  نودب  تشون و  ار  شدوخ  تاصخشم  مان و 

.داد لزنم  هب  ار  نامیس  ياه  هسیک  لیوحت  بیترت  و 

.دش زیخاتسر  ریگارف  بزح  وضع  ناریمش  نامیس  هاگشورف  رد  راب  نیموس  يارب  ف »  » ياقآ بیترت  نیا  هب 

هرادا هب  يرـس  تفرگ  میمـصت  هار  رـس  .دنک  تکرـش  رهـش  نمجنا  هسلج  رد  ات  دمآ  رهـش  هب  نامیـس  راک  همتاخ  زا  سپ  ف »  » ياقآ
هداوناخ قافتا  هب  زورون  تالیطعت  رد  تشاد  میمصت  وا  .دنزب  همانرذگ 

بزح سیـسأت  ربخ  حبـص  ياه  همانزور  همه  دید  .درک  اه  یـشورف  همانزور  طاسب  هب  یهاگن  هار  لوط  رد  .دورب  روشک  زا  جراخ  هب 
رتیت اب  ار  مدرم  هبطاق  هقباس  یب  لابقتسا  زیخاتسر و  دحاو 

.دنا هدرک  پاچ  یسیون  مان  ياه  هبعش  هب  مدرم  موجه  زا  مه  یگرزب  ياه  سکع  دنا و  هتشون  تشرد 

یناوخرمش نحل  اب  ار  اه  یگتسویپ  مالعا  کیربت و  ياه  فارگلت  زیخاتسر و  بزح  هب  طوبرم  ياهربخ  مه  ویدار  هدنیوگ  نمض  رد 
.دناسر یم  زیزع  ناگدنونش  یهاگآ  هب  رگید  زا  سپ  یکی  اهربخ  عون  نیا  صوصخم 

رارق وا  يولج  یگرزب  رتفد  دوب و  هتـسشن  یکچوک  زیم  تشپ  هک  يدرم  لباقم  رد  یلیوط  فص  همانرذـگ  هرادا  يدورو  رد  رانک  رد 
نایضاقتم دادعت  دوب  دیع  کیدزن  نوچ   ) دوب هدش  لیکشت  تشاد 

یم ءاضما  دنتـشون ، یم  ییاـهزیچ  رتفد  رد  دـنتفر ، یم  ولج  یکی  یکی  همانرذـگ  هرادا  هب  دورو  زا  لـبق  اـهنآ  دوب .) داـیز  همانرذـگ 
ياقآ .دیدن  ار  ف »  » ياقآ رتفد  يدصتم  .دندش  یم  هرادا  لخاد  دعب  دندرک ،

.دوش بزح  وضع  زاب  رتفد  ندرک  اضما  اب  تسنادن  مزال  دوب  هدش  زیخاتسر  بزح  وضع  راب  هس  هک  مه  «ف »
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.درک یتقوشوخ  راهظا  شندید  زا  .تشاد  ییانـشآ  وا  اب  میدـق  زا  رـسفا  نیا  .دوب  دـشرا  رـسفا  کی  تسد  وا  راک  همانرذـگ  هرادا  رد 
: تفگ یسرپلاوحا  زا  لبق  مالس و  زا  سپ 

؟ دیا هدرک  اضما  ار  بزح  رد  تیوضع  رتفد  امش  ف ،»  » ياقآ دیشخبب  - 

: تفگ ف »  » ياقآ

ندش وضع  نیا  زا  شیب  دینک  یمن  رکف  مدش ، وضع  راب  هس  نونکات  نم  دش  سیـسأت  زیخاتـسر  دحاو  بزح  هک  زورید  زا  یلو  هن ، - 
: تفگ دشاب  شفرح  دییأت  گنهرس  بانج  باوج  درک  یم  روصت  نوچ  و  دشاب ؟ دئاز 

: تفگ دنک ، مامت  ار  شفرح  دادن  تلهم  گنهرس  بانج  ...هک  دییامرفب  دنتسه  رضاح  اه  همانرذگ  رگا  افطل  - 

.دیوشب بزح  نیا  وضع  دـیناوت  یم  اج  همه  رد  امـش  نیاربانب ، .تسا  ریگارف  بزح  کی  زیخاتـسر  بزح  دـیناد  یم  هک  يروط  هب  - 
.دییآرد بزح  تیوضع  هب  ام  دزن  مه ، اجنیا  هک  تسین  نآ  زا  عنام  رگید  ياه  لحم  رد  امش  تیوضع 

: داد باوج  بدااب  هچب  کی  لثم  ف »  » ياقآ

مدرگ یم  رب  دـعب  موش  یم  زیخاتـسر  ریگارف  بزح  وضع  رگید  راب  کـی  نوریب  مور  یم  نم  دـیراد  هدـیقع  روط  نیا  رگا  ...مشچ  - 
...امش تمدخ  اجنیا 

: تفگ گنهرس  بانج 

.دیشکب تمحز  امش  تسین  مزال  هن  - 

: تفگ درک  ادص  ار  ینابساپ  و 

.دننک ءاضما  ف »  » ياقآ روایب  ار  بزح  تیوضع  رتفد  نییاپ  ورب  يروف  راکرس ، - 

: تفگ گنهرس  بانج  تفر و  نابساپ 

زا نیموکحم ، اه و  هیفس  نیروجهم ، دننام  حلسم  ياهورین  نونکات  .هدرکن  شومارف  مه  ار  ام  زیخاتـسر  ریگارف  بزح  هناتخبـشوخ  - 
هب راب  نیا  هناتخبشوخ  اما  دندوب  هدش  عنم  بزح  رد  تیوضع 

هدشن چیه  زونه  هتشذگ  اهنیا  زا  .مینک  تلاخد  تکلمم  تشونرس  رد  هک  هدش  هداد  ناکما  مه  ام 

.میهد یمن  همانرذگ  دنشاب  هدشن  زیخاتسر  بزح  وضع  هک  یناسک  هب  ام  هک  دنا  هدرک  عیاش  نانمشد 

...دنا هدیشک  فص  ام  هرادا  يولج  یسیون  مان  يارب  قایتشا  اب  هک  دنتسه  مدرم  دوخ  نیا  دینیب  یم  ناتدوخ 
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گنهرـس باـنج  زیم  يور  .دروآ  ار  گرزب  رتفد  تشگرب و  ناـنز  سفن  نابـساپ  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  زونه  گنهرـس  باـنج  فرح 
: تفگ درک ، زارد  ف »  » ياقآ فرط  هب  تشادرب  زیم  يور  زا  يراکدوخ  گنهرس  بانج  .تشاذگ 

! دینک اضما  دییامرفب  - 

: تفگ دروآ ، نوریب  ار  سیوندوخ  درک ، بیج  رد  تسد  ف »  » ياقآ

.موشب ریگارف  بزح  وضع  مدوخ  سیوندوخ  اب  ما  هدرک  تداع  نم  - 

اضما تشون و  دوب  هدش  رپ  نآ  تاحفص  زا  یمین  حبـص  لیاوا  نامه  رد  هک  رتفد  تاحفـص  زا  یکی  رد  ار  شدوخ  تاصخـشم  مان و 
نییاپ ار  رتفد  داد  روتسد  نابساپ  هب  رسفا  هلصافالب  .درک 
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ار يرسفا  گنهرس  بانج  هاگ  نآ  .دننک  لمع  ناش  ینهیم  هفیظو  هب  دندوب  دوخ  یـسیون  مان  تبون  راظتنا  رد  هک  ینادنمقالع  ات  دربب 
: تفگ تساوخ و  دوخ  قاتا  هب 

رهظ زا  لبق  زورما  نیمه  ار  ناشیا  ياه  همانرذـگ  دـندش  ریگارف  بزح  وضع  ام  هرادا  رد  دـنداد  راختفا  ام  هب  ف »  » ياقآ هک  ـالاح  - 
.دنریگب لیوحت  دنیایب  ات  دینک  هدامآ 

.دمآرد زیخاتسر  ریگارف  بزح  تیوضع  هب  راب  نیمراهچ  يارب  ف »  » ياقآ بیترت  نیا  هب 

نامه زاب  نامتخاس  لخاد  رد  .دیسر  یلامـش  رهـشناریا  نابایخ  رد  رهـش  نمجنا  لحم  هب  ف »  » ياقآ هک  دوب  حبـص  هد  دودح  تعاس 
هدید نآ  رانک  رد  یسک  اما  دندوب  هتشاذگ  ار  ییاذک  رتفد 

هب دوب  نامتخاس  لخاد  رد  هک  رهـش  نمجنا  یـشنم  عقوم  نیا  رد  .دندوب  هدرک  لصو  رتفد  هب  خـن  اب  ار  راکدوخ  کی  طقف  .دـش  یمن 
: تفگ دوش ، لخاد  دهاوخ  یم  ندرک  اضما  نودب  ف »  » ياقآ دید  یتقو  .دمآ  اجنآ 

.دینک ءاضما  ار  رتفد  دیدرک  شومارف  هکنیا  لثم  ف ،»  » بانج - 

: تفگ ف »  » ياقآ

.مدمآرد بزح  تیوضع  هب  دیدوب  هدومرف  موقرم  ناتدوخ  ار  نآ  نتم  هک  يا  هقرو  ياضما  اب  نمجنا  یمسر  هسلج  رد  زورید  نم  - 

: تفگ نمجنا  یشنم 

ار رتفد  نیا  ام  .دننک  اضما  ار  تیوضع  ياضاقت  زورما  دندرک  شهاوخ  دـندوب  بیاغ  نمجنا  ياضعا  زا  يا  هدـع  زورید  نوچ  هلب ، - 
تسا بوخ  مه  امش  دندرک ، اضما  مه  اضعا  رگید  میتشاذگ 

.دنا هدمآرد  زیخاتسر  ریگارف  بزح  تیوضع  هب  هچراپ  کی  همه  رهش  نمجنا  ياضعا  دوش  مولعم  ات  دینک  اضما 

.درک اضما  تشون و  رتفد  رد  ار  شتاصخشم  مسا و  شدوخ  سیوندوخ  اب  وگتفگ  نودب  ف »  » ياقآ .دوبن  ثحب  ياج 

.دمآ یمرد  زیخاتسر  ریگارف  بزح  تیوضع  هب  ف »  » ياقآ هک  دوب  راب  نیمجنپ  نیا 

بزح لیکـشت  زا  ار  دوخ  نایاپ  یب  دورد  ساپـس و  یگمه  دـندرک و  یم  تبحـص  ياضاقت  یکی  یکی  اضعا  رهـش  نمجنا  نلاس  رد 
تداعس باوبا  يدیدرت  چیه  نودب  هک  زیخاتسر  ریگارف  دحاو و 

رد دوبن  هباطخ  قطن و  لها  نوچ  ف »  » ياقآ .دنتشاد  یم  مالعا  درک  دهاوخ  زاب  تلم  يور  هب  ار 

شرازگ وا  ندرکن  ینارنخـس  تسناد  یم  نوچ  اما  .داد  شوگ  شدوخ  ناراکمه  ياه  قطن  هب  تقد  اب  رخآ  اـت  تسـشن و  يا  هشوگ 
.درک یم  دییأت  ار  ناقطان  نانخس  دنلب  يادص  هب  بترم و  روط  هب  فعض  هطقن  نیا  عفر  يارب  دش ، دهاوخ 
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وا .دـنک  فرـص  راهان  لته  كراپ  رد  دوب  لـغاش  لاـجر  زا  هک  دوخ  ناتـسود  زا  یکی  توعد  هب  ف »  » ياـقآ دوب  رارق  رهظ  زور  نآ 
ار ریگارف  بزح  تیوضع  رتفد  يدورو  رد  رانک  رد  تشاد  راظتنا 

.دوبن يربخ  رتفد  زا  .دنیبب 

هرابرد همه  .دـندوب  قباس  لاجر  زا  ای  لغـش  رظتنم  ای  لغاش  لاجر  ناشرتشیب  .دوب  تیعمج  زا  رپ  كراپ  لته  ناروتـسر  گرزب  نلاس 
دنلب ناشیادص  هک  ییاهنآ  .دندرک  یم  تبحص  زیخاتسر  دحاو  بزح 

4 دش هجوتم  ف »  » ياقآ .دنتفگ  یم  نخس  نآ  تبثم  راثآ  یخیرات و  مادقا  نیا  نیسحت  دییأت و  رد  دوب 
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فلاخم رظن  دحاو  بزح  هرابرد  اهنآ  هک  دنداد  یم  لامتحا  دیاش  نیبدـب  دارفا  .دـننک  یم  تبحـص  هتـسهآ  هک  دنتـسه  مه  يا  هدـع 
هب دنزب  تمهت  نارگید  هب  هتسنادن  ناسنا  هک  دوبن  تسرد  نیا  یلو  دنراد 

ار ناشنانخس  مه  ییولهپ  ياهزیم  دارفا  یتح  هک  دندرک  یم  تبحص  مارآ  ردق  نآ  اهنآ  هک  صوصخ 

.دندینش یمن 

یخیرات هناعاجـش  میمـصت  نیا  زا  بترم  دوب و  دحاو  بزح  صرق  اپ  رپ و  نارادفرط  زا  تشاد ، یمهم  لغـش  هک  ف »  » ياقآ تسود 
تـسا ریگارف  بزح  فلاخم  هک  دـنکن  روصت  وا  هک  نآ  يارب  اما  .ملکتم  ات  دـشاب  عمتـسم  داد  حـیجرت  ف »  » ياقآ .درک  یم  فیرعت 

ات هتشذگ  بش  زا  هک  تفگ 

.تسا هدمآرد  بزح  تیوضع  هب  راب  جنپ  زورما  رهظ 

لاحرـس داش و  هشیمه  هک  تمدخـشیپرس  .داتفا  تیوضع  رتفد  هب  ناشمـشچ  رد ، رانک  تایح  لخاد  رد  لته  كراپ  زا  جورخ  ماگنه 
: تفگ تخانش  یم  ار  وا  میدق  زا  نوچ  داتفا  ف »  » ياقآ هب  شمشچ  ات  دوب و  هتسشن  زیم  تشپ  یقالخادب  اب  دوب 

، دیا هتـشاذگن  ار  زیخاتـسر  ریگارف  بزح  تیوضع  لوبق  رتفد  ناتناروتـسر  رد  امـش  میدینـش  هک  دـندرک  نفلت  نکاما  هرادا  زا  نآلا  - 
اجنیا اقآ ، میتفگ  هچ  ره  .دیتسه  نیفلاخم  زا  دوش  یم  مولعم 

تفر نوریب  لته  زا  رتفد  ندرک  ءاضما  نودب  یـسک  رگا  دـندرک  دـیدهت  .تفرن  ناشجرخ  هب  تسین  هک  بزح  هبعـش  تسا  ناروتـسر 
يرامآ دینک  يراک  دیهاوخ  یم  امش  تفگ  دعب  .میتسه  لوئسم  ام  همه 

.دشاب رگید  تارادا  زا  رتمک  میهد  یم  بزح  نابلطواد  یسیون  مان  زا  ام  هک 

وا هب  شرادـنامهم  هکنآ  يارب  ف »  » ياـقآ هک  داد  یم  همادا  شیاـهفرح  هب  تشاد  دوـب  هدـش  زاـب  شلد  درد  رـس  هک  تمدخـشیپرس 
: تفگ دنکن  شاخرپ 

.دشاب هتشاد  تلاخد  نآ  رد  هقیلس  فالتخا  هک  تسین  یصخش  عوضوم  کی  .تسا  یتکلمم  هلئسم  کی  نیا  اقآ ، دیـشابن  تحاران  - 
زا دننک و  تکرش  نآ  رد  ناشدوخ  مهس  هب  دنراد  هفیظو  همه 

يارب درک و  اضما  تشون و  ار  شتاصخشم  مان و  دروآ و  نوریب  ار  شسیوندوخ  سپس  دنک ، ءاضما  وا  لوا  هک  تساوخ  شرادنامهم 
.دمآرد زیخاتسر  بزح  تیوضع  هب  راب  نیمشش 

دورب و برغ  كرهـش  رد  نیمز  ناریا  هسردـم  هـب  رهظ  زا  دـعب  تعاـس 214  تسیاـب  یم  ف »  » ياـقآ .دوب  رهظ  زا  دـعب  تعاس 212 
.دورب یناملس  هب  دنک و  هدافتسا  تیعقوم  نیا  زا  داد  حیجرت  .تشاد  یقاب  تقو  تعاس  ود  زونه  .دناسرب  لزنم  هب  اجنآ  زا  ار  شرسپ 

هک دوب  یتعاس  هناتخبـشوخ  .تفر  یم  اجنآ  هب  رـس  حالـصا  يارب  دوب  اهلاس  وا  .دوب  یـسودرف  ناـبایخ  رد  وا  يانـشآ  یناملـس  لـحم 
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: دیسرپ رگشیارآ  زا  تسشن و  صوصخم  یلدنص  يور  ف »  » ياقآ .تشادن  يرتشم  وا  يانشآ  هاگشیارآ 

؟ دیرادن زیخاتسر  بزح  تیوضع  رتفد  اجنیا  امش  - 

: تفگ وا  يانشآ  رگشیارآ 

؟ دینکب راک  هچ  دیتساوخ  یم  - 

: داد باوج  ف »  » ياقآ

! موشب وضع  متساوخ  یم  منکب ؟ متساوخ  یم  راک  هچ  - 

: درک هفاضا  تفگ و  ییازسان  یناملس 

ص:313

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 514 

http://www.ghaemiyeh.com


یبزح سوه  امـش  هک  هدش  روطچ  .مدرک  ناشنوریب  هزاغم  زا  نم  منک ، ءاضما  ار  ناشرتفد  دنتـساوخ  نم  زا  دندمآ  رفن  دـنچ  زورما  - 
؟ دیدرک ندش 

: تفگ ف »  » ياقآ

ما هتـسشن  امـش  تمدـخ  هک  نآلا  ات  نم  .دـنا  هدرک  تسرد  مه  رایـس  ياه  هبعـش  ریگارف  بزح  رد  یـسیون  مان  يارب  هک  بوخ  هچ  - 
مه امش  هزاغم  رد  تسین  دب  دیراد  رتفد  رگا  مدرک  رکف  دیتسه  نم  یمیدق  يانـشآ  امـش  نوچ  .مدش  زیخاتـسر  بزح  وضع  راب  شش 

يزایتما امش  يارب  دیاش  .موشب  بزح  وضع 

! دشاب

رد رانک  رد  هن  هسردـم  نوریب  رد  هن  اـجنآ  رد  .دیـسر  نیمز  ناریا  هسردـم  هب  ف »  » ياـقآ هک  دوب  رهظ  زا  دـعب  تعاس 214  کیدزن 
رتفد زا  يربخ  هسردم  رتفد  رد  هن  هسردم و  لخاد  رد  هن  يدورو 

زا یکی  هک  دندش  یم  جراخ  هسردم  زا  دنتشاد  يرفن  ود  .دش  رضاح  شرسپ  ات  دنام  رظتنم  يا  هقیقد  دنچ  ف »  » ياقآ .دوبن  تیوضع 
: تفگ دناسر ، ف »  » ياقآ هب  ار  شدوخ  ناود  ناود  ناشارف 

يوس هب  تشگرب و  ف »  » ياقآ .دـینزب  ناشیا  هب  يرـس  نتفر  زا  لبق  دـندرک  اضاقت  ریدـم  ياقآ  دیـشخبب ، یلیخ  ف »  » ياقآ بانج  - 
هداتـسیا شراظتنا  رد  هک  ریدم  ياقآ  هب  یمالـس  هداد  بآ  هب  هسردم  رد  یلگ  هتـسد  شرـسپ  امتح  درک  رکف  .تفر  ریدـم  ياقآ  قاتا 

: تفگ دنک  بلج  ار  وا  قفاوم  رظن  هکنیا  يارب  درک و  دوب 

مراد توعد  هک  یلحم  هب  ار  مدوخ  عقوم  هب  ات  مدرگرب  لزنم  هب  دوز  دـیاب  نم  نوچ  منک ، اضما  تساـجک  تیوضع  رتفد  دیـشخبب ! - 
.مناسرب

جایتحا هک  تسا  زور  لئاسم  زا  هاگآ  شوهاب و  ردـق  نآ  نادرگاـش  زا  یکی  ردـپ  هکنیا  زا  لاحـشوخ  ًـالامتحا  هسردـم  ریدـم  ياـقآ 
هک ار  يرتفد  دنک ، وگتفگ  ثحب و  وا  اب  بزح  رد  تیوضع  يارب  درادن 

تاصخشم مان و  شسیوندوخ  ملق  اب  وا  داد و  ناشن  ف »  » ياقآ هب  دوب  شقاتا  سنارفنک  زیم  يور 

.تفر نوریب  قاتا  زا  دومن و  یظفاحادخ  هسردم  ریدم  ياقآ  اب  درک ، اضما  تشون ، ار  دوخ 

عیاقو یتقو  یلو  هتفر  ردـب  شتـسد  زا  ریگارف  بزح  رد  شتیوضع  دادـعت  باسح  هک  دـش  هجوتم  دـسرب  شلیبموتا  هب  اـت  هار  نیب  رد 
.تسا هدمآرد  زیخاتسر  بزح  تیوضع  هب  هک  تسا  راب  نیمتفه  نیا  هک  تسناد  دنارذگ  رظن  زا  ار  هتشذگ  تاعاس 

اجنآ هب  یتقو  یلو  دـشاب  رـضاح  ناریا  یناگرزاب  عیانـص و  قاتا  تفایـض  سلجم  رد  رهظ  زا  دـعب  تعاس 7  تسیاب  یم  ف »  » ياـقآ
گرزب و ییاریذپ  نلاس  .دوب  رهظ  زا  دعب  کیدزن 8  تعاس  دیسر 
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ناریدم عیانص ، نابحاص  مامت  .تیعمج  زا  دوب  رپ  یناگرزاب  عیانص و  قاتا  هقبط  نامتخاس 20  للجم 

دش یم  ار  راضح  ياهوگ  تفگ و  اه و  همهمه  رگا  .دندوب  عمج  اجنآ  رد  فیراعم  لاجر و  زا  یعمج  ربتعم و  ناناگرزاب  اهتکرش و 
: دش یم  نیا  هیبش  يزیچ  ًالامتحا  درک  روج  عمج و  هلمج  ود  یکی  رد 

تفرشیپ یقرت و  رد  تعرس  ثعاب  ریگارف  بزح  سیـسأت   » ای .تسا » یخیرات  هناعاجـش  مادقا  کی  زیخاتـسر  ریگارف  بزح  سیـسأت  »
همه رد  ار  ام  زیخاتسر  ریگارف  بزح   » ای و  .دش » دهاوخ  روشک 

« .درب دهاوخ  ولج  تراجت ` تعنص و  هژیو  هب  اه  هنیمز 

هلمج نآ  دلج  يور  .دوب  هدش  هتشاذگ  للجم  رتفد  کی  تشاد  زبس  لمخم  شکور  هک  لیتسا  زیم  کی  يور  نلاس  زا  يا  هشوگ  رد 
هبعش زیخاتسر -  ریگارف  بزح  تیوضع  نابلطواد  یماسا  »

ص:314
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مسا و هک  يا  هرقن  راکدوخ  دنچ  یتمیق و  تاود  ملق  هس  ود  رتفد  رانک  رد  .دندوب  هدرک  یبوکرز  ار  ناریا » یناگرزاب  عیانـص و  قاتا 
ات دنام  رظتنم  ردق  نآ  ف »  » ياقآ .دندوب  تبون  رظتنم  زیم  فارطا  رد  یتیعمج  .دندوب  هتـشاذگ  تشاد  ار  فلتخم  ياه  تکرـش  مرآ 

ملق دـنزب ، تـسد  زیم  يور  ياـهراکدوخ  اـه و  مـلق  هـب  هـک  نآ  نودــب  هاـگنآ  .دــنهدب  ماـجنا  ار  دوـخ  ینهیم  یلم و  هـفیظو  هـمه 
شسیوندوخ

.درک اضما  تشون و  رتفد  رد  ار  شتاصخشم  مسا و  دروآ و  نوریب  بیج  زا  ار 

.دمآ یم  رد  زیخاتسر  دحاو  بزح  تیوضع  هب  ف »  » ياقآ هک  دوب  راب  نیمتشه  نیا  و 

ناریمش يوس  هب  یگدننار  لوغشم  دوخ  یمیدق  ناریا » تلروش   » لیبموتا رب  راوس  ف »  » ياقآ هک  دوب  هتـشذگ  بش  زا 2110  تعاس 
.دوب

طقف دارفا  هتـشذگ  رد  .درک  یم  رورم  نهذ  رد  ار  هتـشذگ  عیاقو  تشاد  لاـیخ  ملاـع  رد  نونکا  دوب و  هدـنارذگ  ار  ییارجاـمرپ  زور 
راب تشه  زور  هنابش  کی  یط  وا  اما  دندش  یم  بزح  وضع  راب  کی 

یکی هک  دشاب  هتشاد  ییاه  توافت  يداع  ياه  بزح  اب  دیاب  ریگارف  بزح  هتبلا  .دوب  هدش  بزح  وضع 

! تسا یسیون  مان  ددعت  نیمه  اهنآ  زا 

زا یکی  درک  هاـگن  یتـقو  .تـسا  ندز  غارچ  ندز و  قوـب  لوغـشم  وا  راـنک  رد  لـیبموتا  کـی  دـش  هجوـتم  هـک  دوـب  اـهرکف  نـیا  رد 
دنک یم  هراشا  وا  هب  هک  دید  رگید  رفن  دنچ  رانک  رد  تسا  ریزو  تسخن  ناتسود  زا  تسناد  یم  هک  ار  تاعوبطم  روهشم  ناراگنربخ 

هک دنا  هتشاذگ  اوقم  کی  لیبموتا  بقع  هشیش  يور  دید  ف »  » ياقآ .داتسیا  وا  يولج  دمآ  مه  لیبموتا  .داتـسیا  ف »  » ياقآ .دتـسیاب 
«. زیخاتسر ریگارف  بزح  تیوضع  یسیون  مان  رایس  رتفد   » هدش هتشون  نآ  يور 

مولعم هک  وا  .دوش  هدایپ  تساوخ  لیبموتا  نانیـشنرس  زا  رگید  یکی  زا  یـسرپلاوحا  مالـس و  زا  سپ  دـش و  هدایپ  لیبموتا  زا  راگنربخ 
هاگتسد .دش  هدایپ  تسا  نویزیولت  ویدار و  ناراگنربخ  زا  دوب 

هک تساوخ  لیبموتا  نانیشنرس  زا  رگید  یکی  زا  دوخ  هبون  هب  تخادنا و  راک  هب  ار  شتوص  طبض 

.دناسر ف »  » ياقآ هب  ار  دوخ  ینویزیولت  يرادربملیف  نیبرود  کی  اب  مه  وا  .دوش  هدایپ 

زیخاتـسر دحاو  بزح  هرابرد  ار  دوخ  رظن  تساوخ  ف »  » ياقآ زا  سکع  نتـشادرب  نمـض  ریزو  تسخن  تسود  یتاعوبطم  راگنربخ 
.دننک شخپ  نویزیولت  ویدار  رد  مه  شناتسود  دنک و  پاچ  همانزور  رد  ات  دنک  نایب 

: تفگ دوب  هلصوح  مک  یشوج و  يدرم  هک  ف »  » ياقآ

ملیف .مراک  یپ  مورب  منک  اضما  هدب  دوز  يراد  يرتفد  رگا  .متسین  اهفرح  نیا  هبحاصم و  لها  نم  یـسانش ، یم  ارم  هک  وت  ناج ، اقآ  - 
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...رود زادنب  ار  سکع  و 

راب کی  ف »  » ياقآ .دـش  هحلاصم  یـسیون  مان  نامه  هب  تبقاع  .تفرن  هبحاـصم  راـب  ریز  ف »  » ياـقآ درک ، رارـصا  هچ  ره  راـگنربخ 
ار شتاصخـشم  مان و  زیخاتـسر ، بزح  یـسیون  مان  رایـس  هبعـش  رتفد  رد  شدوخ  صوصخم  سیوندوخ  اـب  راـب  نیمهن  يارب  رگید و 

هب ار  رتفد  درک ، اضما  تشون ،

.درک تکرح  ناریمش  يوس  هب  داد و  راگنربخ 

سلجم هدنیامن  هک  شناتـسود  زا  یکی  تفگ  شرـسمه  درک ، فیرعت  ار  عیاقو  نایرج  دیـسر و  لزنم  هب  بش  رخآ  ف »  » ياقآ یتقو 
.هدش بزح  وضع  راب  هد  هظحل  نیا  ات  هک  هتفگ  هدرک و  نفلت  تسا 

نارگید هک  تسناد  هتسکش  ار  بزح  رد  تیوضع  دروکر  درک  یم  روصت  هظحل  نآ  ات  هک  ف »  » ياقآ
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: تفگ دینش  ار  فرح  نیا  هک  شرسپ  .دنتسه  رتولج  وا  زا  مه  تباب  نیا  زا 

دهاوخ همه  هب  ادرف  .تسا  سالکمه  نم  اب  اقآ  نیا  رسپ  رخآ  دوشب ؟ هعفد  هد  ات  يوشب  وضع  مه  رگید  ياج  کی  یناوت  یمن  ردپ  - 
! هدز ولج  وت  زا  شردپ  هک  تفگ 

گرزب رتفد  کی  شرسپ  عقوم  نیا  رد  .دنک  یـسیون  مان  هک  درواین  رطاخ  هب  ار  ییاج  بش  تقو  نآ  رد  درک  رکف  هچ  ره  ف »  » ياقآ
: تفگ دروآ و  شقاتا  زا 

، سیونب ار  تدوخ  مسا  وت  لوا  .منک  یم  یشک  طخ  ار  رتفد  نم  .میهدب  لیکشت  یسیون  مان  هبعـش  کی  نامدوخ  تسا  روطچ  اباب ، - 
رخآ تسد  میوش و  یم  وضع  رهاوخ  نم و  دعب  دسیونب ، نامام  دعب 

.دسیونب ار  شمسا  هناخ  مدختسم  میهد  یم 

: تفگ ف »  » ياقآ

! درک رپ  ار  رتفد  هحفص  کی  دوش  یمن  هک  رفن  جنپ  اب  رخآ  - 

: تفگ شرسپ 

.دننک یسیون  مسا  تساه  یکیدزن  نیا  رد  ناش  هناخ  هک  مناتسود  زا  ات  دنچ  هب  مهد  یم  نم  دیسیونب  ار  ناتمسا  امش  - 

رد بزح  رایس  هبعش  رتفد  رد  دش  مولعم  .دیدن  ار  نآ  یلو  دوش  بزح  وضع  نآ  هلیسو  هب  ات  دروایب  ار  شسیوندوخ  تفر  ف »  » ياقآ
دید نینچ  هک  شرسپ  .تسا  هتشاذگ  اج  راگنربخ  لیبموتا 

.داد ردپ  هب  ار  شراکدوخ 

ریگارف بزح ]  ] تیوضع هب  شرـسپ  راکدوخ  اب  راب  نیمهد  يارب  نم  یمیدـق  راـکمه  تسود و  ف »  » ياـقآ هک  دوب  بیترت  نیا  هب  و 
(1)  ... دمآرد زیخاتسر 

هب روشک  رد  زیخاتسر  بزح  سیسأت  زا  سپ  هک  یسایس  تالوحت  زا  تردن  هب  روشک  نایئاتـسور  دش  رکذ  مه  نیا  زا  شیپ  هکنانچ ،
اب .دنشاب  هدرب  یپ  زیخاتسر  بزح  هب  طوبرم  يایاضق  هنک  هب  زگره  دور  یمن  روصت  هکنیا ، افاضم  .دنتفای  یهاگآ  دوب ، هتـسویپ  عوقو 
یم يروآ  عمج  ار  نایئاتـسور  ياه  همانـسانش  یهاو  ییاه  هناهب  هب  یلحم  تاماقم  کمک  اب  بزح  نالوئـسم  يدراوم  رد  لاـح ، نیا 
تبث صاخشا  هکنیا  نودب  دندرک ، یم  تبث  زیخاتـسر  بزح  تیوضع  رتفد  رد  ار  نایئاتـسور  یماسا  نآ  تاعالطا  يور  زا  دندرک و 
دهاش تشادـن ، یتیمها  نادـنچ  بزح  نالوئـسم  يارب  عقاو ، رد  .دـندروآ  تسد  هب  رما  نایرج  زا  یعـالطا  نیرتمک  زگره  هدـش  ماـن 

هئارا زیچ ، ره  زا  شیب  نانآ  يارب  .دنشاب  بزح  رد  تیوضع  رتافد  ياپ  رد  نایئاتسور  یکیزیف  روضح 

مان تبث  رتافد  رد  نابلطواد  یماسا  ندـش  فیدر  اب  هک  تشاد  تیمها  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوضع  نابلطواد  زا  هجوت  لـباق  يراـمآ 
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یناوخارف هک  نیا  زا  میرذگب  .درک  یمن  زورب  یلکشم  رگید 

ًالمع ار  نانآ  تسناوتن  زگره  زیخاتسر ، بزح  رد  تیوضع  رتافد  ياپ  هب  نایئاتسور  زا  يراشقا 
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يرهش نانطومه  ریظن  زین ، نانآ  .دشاب  هتشاد  لابند  هب  ار  نانآ  يدج  يراکمه  هدرک و  جیسب  نآ  فادها  بزح و  زا  تیامح  هار  رد 
دوخ یصخش  تادهاشم  يزیربت  يوسوم  نیسحدیس  .دندش  یم  هتفریذپ  زیخاتسر  بزح  تیوضع  هب  دنوش  علطم  هکنیا  نودب  دوخ ،

: تسا هدرک  فیصوت  نینچ  زیخاتسر  بزح  رد  بانیم  ناتسرهش  عباوت  نایئاتسور  نتفای  تیوضع  زا  ار 

لماک روط  هب  روشک  نیا  رد  ات  دـنک  ریگارف  ار  زیخاتـسر  بزح  تفرگ  میمـصت  درک و  یبزح  کت  مالعا  ناریا  رد  هاش  لاس 54 ، رد 
.دوش امرفمکح  يروتاتکید 

رد هک  دوب  نیا  ما  هماـنرب  یهتنم  .مدوب  هتفر  باـنیم  هب  غیلبت  يارب  هدیدنـسپ  هّللا  تیآ  يوس  زا  ماـیا  ناـمه  رد  هک  منک  یمن  شومارف 
.متشگ یم  زاب  رهش  هب  اددجم  متفر و  یم  ربنم  نآ  فارطا  ياهاتسور 

جوا رد  دندوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  دید  هوق  یصاخ ، ضارما  هب  ءالتبا  رثا  رد  اتسور  مدرم 

ار نایئاتـسور  همانـسانش ، ضیوعت  مسا  هب  هنوگچ  هک  مدوب  دهاش  دوخ  نم  .دندرک  یم  یگدنز  اهبابرا ، تسدریز  یتخبدب  تکالف و 
زیخاتسر بزح  رد  تیوضع  يارب  نانآ  زا  اما  دندرک ، یم  عمج 

(1) .دندرک یم  مان  تبث 

، دنا هدش  دنم  هرهب  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوضع  تمعن  زا  ناریا  ییایفارغج  ياهزرم  نورد  رد  تلم  داحآ  دـش  راکـشآ  هک  یماگنه 
هک دندروآ  دای  هب  هزات  زیخاتسر  بزح  رد  رما  نیلوئسم 

تیوضع يارب  مزـال  تالیهـست  اـت  تفرگ  تروص  ییاهـشالت  اذـل ، .دـنا  هدرک  شومارف  ار  روشک  جراـخ  میقم  ناـیناریا  زا  يراـمش 
، نایم نیا  رد  .دیآ  مهارف  زیخاتسر  بزح  رد  جراخ  میقم  نایناریا 

ریز تبرغ ، رد  هدنام  نایناریا  نیا  ندروآ  ترورض  رب  روشک  تایرشن  رد  یتالاقم  جرد  نمـض  زین ، ماظن  نازادرپ  يروئت  زا  يدادعت 
.دندرشف ياپ  زیخاتسر  بزح  ریگارف  رتچ 

ییارجا تأیه  رد  ماگنه  نآ  رد  هک  دوب  نویامه  شویراد  دومن ، یم  نارگید  زا  رت  یقطنم  وا  ییاسرف  ملق  هزرابم ، نیا  رد  هک  یـسک 
دناوت یم  بزح  نیا  دوـب  دـقتعم  هک  دـش  یم  بوـسحم  یناـسک  دودـعم  زا  تشاد و  تیوـضع  زیخاتـسر  بزح  یـسایس  رتـفد  زین  و 

هک جراخ » نایناریا  بزح و   » ناونع تحت  يا  هلاقم  رد  نویامه  .دشاب  روشک  یعامتجا  یسایس -  ياهزاین  هب  دعاسم  یخساپ 

بزح هک  درک  حیرـصت  روشک ، لخاد  رد  بزح  نوزفازور  تیقفوم  زا  تیاضر  راهظا  نمـض  دیـسر  پاچ  هب  ناگدـنیآ  همانزور  رد 
یب دـنرب  یم  رـس  هب  روشک  زا  جراخ  رد  هک  يرامـشرپ  نایناریا  یـسایس  تشونرـس  هب  تبـسن  دـنناوت  یمن  نآ  نالوئـسم  زیخاتـسر و 

يارب دننامب و  یقاب  توافت 

ضرعم رد  هتسویپ  روشک  زا  جراخ  نایناریا  هک  داد  رادشه  يو  .دومن  تلفغ  نآ  زا  شیب  ناوت  یمن  زیخاتسر ، بزح  رد  نانآ  بذج 
تروص روشک  تیمکاح  دض  رب  هک  دنتسه  یتاغیلبت  راکفا و 
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زا جراخ  رد  اهتفلاخم  يزاـس  یثنخ  يارب  تموکح  یمـسرریغ  یمـسر و  ياهـشالت  هک  تخاـس  ناـشنرطاخ  یتسرد  هب  دریگ و  یم 
نایناریا نایم  رد  شذوفن  شرتسگ  اب  زیخاتـسر  بزح  هک  دوب  راودـیما  نویامه  .تسا  هدـش  هجاوم  تسکـش  اب  ماـگنه  نآ  اـت  روشک 

نآ رب  دناوتب  جراخ  میقم 

تاراهظا نیا  زا  ییاه  شخب  رد  .دـنک  زاـب  ییاـپ  ياـج  جراـخ  ناـهج  رد  يولهپ  تیمکاـح  يارب  دـهد و  ناـیاپ  اـهیناوخ  تفلاـخم 
دیدپ روشک  لخاد  رد  هاتوک  ههام  دنچ  نیمه  رد  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  هک  يراوتـسا  ههبج  : » دوب هدـمآ  نینچنویامه  شویراد 

ندروآ مهارف  اـب  رت  مهم  نآ  زا  نت و  نوـیلیم  زا 5/1  شیب  نداد  نامزاس  اب  بزح  .دوش  هداد  طـسب  زین  روشک  جراـخ  هب  دـیاب  هدروآ 
لمع يارب  يدنمورین  مرها  تروص  هب  نایناریا  همه  يارب  یقالخا  یگشیدنا و  یسایس و  هاگ  هیکت  کی 

رد هک  ار  یلاـخ  ياـج  ره  بزح  هک  تفگ  ناوت  یم  یناـسآ  هب  نونکا  مه  زا  .تسا  هدـمآرد  نآ  موـهفم  نیرت  هدرتـسگ  زا  یـسایس 
ینایناریا زا  رفن  اهدص  نایم  رد  یلو  تسا  هدرک  رپ  تشاد  دوجو  یسایس  هنیمز 

یناریا يوجشناد  رازه  هب 50  کیدزن  .تسا  هدشن  يراک  زونه  دنرب  یم  رس  هب  روشک  زا  نوریب  رد  هک 

ياهروشک رد  نوگانوگ  نیوانع  هب  رگید  رامش  یب  نایناریا  .دنناوخ  یم  سرد  رگید  ياهروشک  رد 

تعیبط رظن  زا  هچ  دراد  ترورض  رظن  ود  زا  اهنآ  نایم  هب  بزح  ندرب  .دنرب  یم  رس  هب  هناگیب 

ابیرقت هتشذگ  هلاس  یس  ياه  یبایماک  زا  سپ  ناریا  نانمشد  هکنیا  رظن  زا  هچ  بزح و  یگدنریگارف 

دناوت یمن  اعبط  بزح  دـنا  هدرب  روشک  زا  جراخ  نایناریا  ناـیم  هب  نوریب  هب  دـنا و  هتفرگرب  ناریا  لـخاد  زا  ار  دوخ  هجوت  ورین و  همه 
یـشزومآ و ینامزاس و  ياه  تیلاـعف  زا  دـنک و  شومارف  روشک  ياـهزرم  زا  نوریب  رد  ار  دوخ  وضع  رازه  اهدـص  دـیاش  اـی  اـههد و 

هتشذگ نیا  زا  .دراد  هگن  نوریب  دوخ  یسایس 

ات صخـش  .دنراد  یم  هضرع  جراخ  نایناریا  عافد  یب  زاب و  طیحم  رد  ناریا  نانمـشد  هک  دورب  یـشلاچ  زابـشیپ  هب  دراد  هفیظو  بزح 
دناوت یمن  دورن  ییاپورا  ییاکیرمآ و  ياهروشک  هب  ناریا  زا  نوریب 

ياههاگتسد هچ  ریذپان و  نایاپ  یلام  عبانم  هچ  هب  مرگتشپ  هدرتسگ  ياه  نامزاس  هچ  هک  دبایرد 

يا هداشگ  تسد  هچ  دنراک و  رد  تسا  نایوجشناد  هژیو  هب  جراخ  نایناریا  نایم  رد  عیسو  یتاغیلبت 

یتلود ياههاگتـسد  زا  ناوت  یم  يراوشد  هب  دـیآ و  یمن  يزیچ  هب  دـننک  یم  اـهنآ  ربارب  رد  اـه  یتلود  ياـه  ناـمزاس  هچنآ  .دـنراد 
ماجنا بزح  دیاب  ار  یلصا  راکیپ  .دننکب  يراک  اهنیا  زا  شیب  هک  تشاد  راظتنا 

یتاغیلبت و یسایس و  دربن  کی  يارب  ار  بسانم  هفسلف  نامزاس و  هیحور  هک  تسا  بزح  نیا  .دهد 

رد دـیاب  لمع  راکتبا  .داتـسرف  یگنج  نینچ  هب  ناوت  یمن  ار  یتلود  ياهنامزاس  .دراد  روشک  زا  جراخ  رد  ناریا  نانمـشد  اب  ینامزاس 
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رد ناریا  ياه  یگدنیامن  اه و  ترافس  زا  يرایسب  .دشاب  بزح  تسد 

درک دـهاوخ  اپرب  ناشتیرومأم  تیلاعف و  ياه  هزوح  نایناریا  نایم  رد  یبزح  تازرابم  زاغآ  هک  یبوشآ  روصت  زا  تسا  نکمم  جراخ 
زا شیب  زیچ  چیه  زا  ناریا  نانمشد  .دنراد  قح  اهنآ  .دنیآرب  مه  هب 
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نانمـشد ياه  یتسدزارد  ربارب  رد  جراخ  نایناریا  ...دـنا  هتخآ  نآ  رب  اـهنآ  زیت  ریـشمش  نونکا  مه  زا  دنـسرت و  یمن  زیخاتـسر  بزح 
يورین دناوت  یم  هک  ینامزاس  .دنعافد  یب  كاپ  نانآ  ياه  کسورع  ناریا و 

دیدپ ییاه  یگتفشآ  اتقوم  دنچ  ره  .دنک  مادقا  دوخ  هفیظو  هب  دیاب  بزح  .تسین  زیخاتسر  بزح  زج  دنک  جیـسب  عافد  يارب  ار  نانآ 
ریوصت دنهدب و  رده  هب  ار  نانآ  تقو  دنیالایب و  ار  ناریا  ناناوج  نهذ  دودعم  ياههورگ  تشاذگ  ناوت  یمن  یگتفـشآ  میب  زا  .دـیآ 

ار نانآ  داد و  ار  مزال  ياه  نانیمطا  اه و  ینابیتشپ  دیاب  ناریا  ياه  یگدنیامن  اه و  هناخترافس  هب  .دنزاس  هنوگژاو  جراخ  رد  ار  ناریا 
هدـمآ گنت  هب  ینونک  عضو  زا  نانآ  گرزب  رایـسب  تیرثکا  جراخ ، نایناریا  رتشیب  .درک  رت  هدامآ  راـکیپ  هزاـت  هلحرم  کـی  يارب  زین 

هیحور نانآ  ياه  کسورع  ناریا و  نانمشد  راشف  سرت و  ياه  کیتکات  .دنا 

تاحفص اهویدار و  جاوما  رب  ناشتاماهتا  اهمانشد و  لیس  .تسا  هدرک  ناوتان  ار  جراخ  نایناریا 

دناوت یمن  بزح  ...دنام  یم  خساپ  یب  دوخ  رتگرزب  شخب  رد  تسا و  يراج  يرامش  یب  ياه  همانزور 

اهدص نآ  .تسا  جراخ  نایناریا  نایم  رد  نآ  یعقاو  راکیپ  هک  ددنب  تقیقح  نیا  رب  ار  دوخ  نامشچ 

ار ناناوج  نیا  دنتـسه  ادرف  هعماج  ناگدننادرگ  ناربهر و  ناریا ، هدنیآ  هک  ییاهدـیما  نیرتهب  زا  يا  هراپ  ناشنایم  رد  هک  يرفن  رازه 
راکیپ کی  .تخاب  اهنآ  هب  ای  تشاذگاو و  ناریا  نانمشد  هب  ناوت  یمن 

دناوت یم  یبوخ  هب  راکردنا  تسد  تاماقم  همه  گنهامه  عیسو و  ینابیتشپ  اب  موادم  هتفای  نامزاس 

ياهنامزاس دروامه  نیا  دنوش  وربور  روخ  رد  يدروامه  اب  دیاب  دننازات  یم  بسا  یهت  نادیم  رد  هک  اهنآ  .دنادرگرب  ار  ینونک  جوم 
(1)« .تسا بزح  دوب ، دنهاوخن  دنا و  هدوبن  یتلود 

رد تفرگ و  رارق  رما  نالوئـسم  تیاـنع  دروم  زیخاتـسر  بزح  رد  روشک  زا  جراـخ  میقم  ناـیناریا  تیوـضع  عوـضوم  بیترت ، نیدـب 
يرتشیب نایناریا  تفر  یم  نامگ  هک  ناهج  قطانم  زا  یخرب 

، روشک زا  جراخ  رد  تامادـقا  نیا  اب  ناـمزمه   (2) .دش هدینارتسگ  صاخ  ینکاما  رد  زیخاتـسر  بزح  يریگوضع  رتفد  دنتـسه  میقم 
تیریدم و  للملا ، نیب  هزوح  مان  هب  دش  یهدنامزاس  يا  هژیو  هرادا 

میدوب دهاش  نیشیپ  ثحابم  رد  هکنانچ ، .دیدرگ  راذگاو  ایندنز  روپاش  ریما  رتکد  هدهع  هب  نآ 

تیاـمح و رد  ددـعتم  یتـالاقم  راـگزور  نآ  یبزحریغ  یبزح و  تایرـشن  رد  هـک  دوـب  زیخاتــسر  بزح  نادـقتعم  دودـعم  زا  ایندـنز 
رد زیخاتـسر  بزح  تیلاـعف  هـب  ندیـشخب  ماجـسنا  تـهج  ایندـنز  .دروآرد  ریرحت  هتـشر  هـب  زیخاتــسر  بزح  سیــسأت  زا  یناـبیتشپ 

بزح بعش  یهدنامزاس  يارب  اتسار  نیا  رد  داد و  ماجنا  انتعا  لباق  ییاهشالت  اپورا ) اکیرمآ و  رد  هژیو  هب  و   ) یجراخ ياهروشک 

قبط .تخاس  مهارف  دنچ  یتادیهمت  قطانم ، نآ  میقم  نایناریا  تیامح  بلج  جراخ و  رد 
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اهروشک نیا  رد  ایندـنز  .میتسه  تسد  نیا  زا  یتامادـقا  دـهاش  اکیرمآ  دـئوس و  هسنارف ، ياـهروشک  رد  لقادـح  دوجوم  تاـشرازگ 
، هسنارف رد  .دنروآ  رد  نآ  تیوضع  هب  ار  تیمکاح  هب  رادافو  نایناریا  بزح ، زا  یتابعـش  لیکـشت  نمـض  ات  درک  نییعت  یناگدـنیامن 

، عفاش هزیکاپ  مناخ  دئوس  رد  .داد  لیکشت  يا  هتیمک  اتسار  نیا  رد  وا  .دش  بزح  روما  يدصتم  یسردم  رفعج  رتکد 

نیا يارب  یمرهج  يورسخ  لضفلاوبا  مه  اکیرمآ  رد  تشاد و  ینکس  ملهکتسا  رهش  رد  ماگنه  نآ  رد  هک  دش  بزح  روما  راد  هدهع 
(1) .دوب اکیرمآ  ياههاگشناد  رد  داصتقا  يارتکد  عطقم  يوجشناد  نامز  نآ  رد  یمرهج  يورسخ  .دش  هتفرگ  رظن  رد  روظنم 

تقوم روط  هب  هک  یناسک  رجاهم و  نایناریا  ارهاظ ، .میرادن  ینادنچ  عالطا  یجراخ  ياهروشک  رد  زیخاتسر  بزح  تیقفوم  نازیم  زا 
نادنچ دندوب ، هتفگ  كرت  ار  روشک  كاخ  مئاد  ای  و 

، نانآ زا  يرامشرپ  هورگ  هکنیا ، هژیو  هب  .دندادن  ناشن  دوخ  زا  بزح  هب  نتسویپ  يارب  يا  هقالع 

یم موکحم  ار  زیخاتسر  بزح  سیسأت  ریظن  وا  تامادقا  هاش و  ياهتسایس  انلع  دندوب و  تقو  تیمکاح  فلاخم  یـسایس  نالاعف  وزج 
يا هدیدپ  هب  تبـسن  هک  دنتـشاد  تماهـش  هزادنا  نآ  اما ، دنداتفا ، یمن  رد  تموکح  اب  انلع  هچ ، رگا  رگید ، رامـشرپ  هورگ  دـندرک و 
یم اضما  ار  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوضع  رتفد  هک ، یموس  هورگ  دـننامب و  تواـفت  یب  زیخاتـسر  بزح  رد  تیلاـعف  تیوضع و  ریظن 

لماوع اب  دروخرب  زا  دوخ  یـسایس  يداصتقا و  زین  یعامتجا و  يدرف و  یگدنز  تایـضتقم  هب  انب  هک  دـندوب  یناسک  اتدـمع  دـندرک ،
هک روشک  زا  جراخ  نایناریا  دادعت  لاوحا ، نیا  مامت  اب  .دندوب  ریزگان  نهیم  هب  دش  دمآ و  زین  روشک و  زا  جراخ  رد  تیمکاح  یمسر 

زیخاتسر بزح  تیوضع  هب 

دنناوتب روشک  لخاد  رد  بزح  نالوئسم  ناراکردنا و  تسد  هک  دوبن  يا  هزادنا  هب  زگره  دندمآرد ،

، دوش یم  طابنتـسا  عبانم  یخرب  زا  هکنانچ  اـما ، .دـنیامن  يرادرب  هرهب  دوخ  یبزح  ياـهتیلاعف  غیلبت  رد  مهم  يا  هژوس  ناونع  هب  نآ  زا 
ار زیخاتـسر  بزح  رد  تیوضع  كاواس  راشف  تحت  دنتـشگ  یم  زاب  نطو  هب  رگید  راب  یلیالد  هب  انب  هک  رجاهم  ناـیناریا  زا  يراـمش 
زا يرود  اهلاس  زا  سپ  هک  دنک  یم  هراشا  یناریا  کی  تشذگرس  هب  هاشنهاش »  » شباتک رد  یکسنیشوپاک  دراشیر  .دندش  یم  اریذپ 
زا ربـخ  یب  هتـشگزاب و  دوـخ  يرداـم  نیمزرـس  هب  رگید ، راـب  روـشک ، یـسایس  هصرع  رب  زیخاتـسر  بزح  هطلـس  ياـهلاس  یط  نطو 

يارجام یقاب  .دنک  زاغآ  ار  ینیون  یگدنز  نارهت ، رهـش  زکرم  رد  ینامتراپآ  هراجا  اب  دیآ  یم  رب  ددـصرد  روشک  یـسایس  تالوحت 
نطو هب  یناریا  نیا 

زا دعب  : » میریگ یم  یپ  یکسنیشوپاک ، ياه  هتشون  يالبال  زا  دومحم ، راعتسم  مان  اب  ار  هتشگزاب 

ص:320

ص 150. نیشیپ ، رغصا ؛ باهش ، یمراص  زا : لقن  هب  ص 45  ، 2 یبایزاب : هدنورپ  یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  - . 1

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 527 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_320_1
http://www.ghaemiyeh.com


نامتراپآ هب  درم  هس  يزور  هک  دوب  هداتفین  اج  دوخ  دـیدج  ياج  رد  زونه  درک و  هراجا  نارهت  زکرم  رد  یناـمتراپآ  دومحم  یتدـم ،
زا سپ  یکی  تالاوئـس  دعب  یکدنا  اما  .دنتفگ  دـماشوخ  دوب  هدرک  ناکم  لقن  ناکم  نآ  هب  یگزات  هب  هکنیا  زا  دـندرک و  هعجارم  وا 

دومحم ریخ ؟ ای  تسه  دوب  هاش `` بزح  عقاو  رد  هک  زیخاتسر  بزح  وضع  وا  ایآ  هک  دوب  نیا  لاوئـس  نیلوا  .دندش  عورـش  يرگید 
يربخ زین  زیخاتسر  بزح  دوجو  زا  تسا و  هتشگزاب  ناریا  هب  اریخا  هدرک و  یم  یگدنز  روشک  زا  جراخ  رد  وا  هک  تفگ  باوج  رد 

كاواس نارومأم  دز  یم  فرح  اپورا  رد  شا  هلاس  دنچ  تماقا  زا  دومحم  هک  یماگنه  .درادن 

هب تردن  هب  دندوب  روشک  زا  جراخ  رد  بسانم  لغـش  تیعقوم و  ياراد  هک  یناسک  دنتـسناد  یم  نوچ  دندش ، كوکـشم  وا  هب  رتشیب 
زا دومحم  تعجارم  تلع  هرابرد  يدعب  تالاوئس  .دنتشگ  یم  زاب  ناریا 

تشاددای يا  هچرتفد  رد  ار  دومحم  تاراهظا  نالوئسم  زا  یکی  نامزمه ، دوب و  ناریا  هب  اپورا 

تشاددای كاواس  طسوت  راب  نیموس  يارب  وا  مسا  الاح  هک  دوب  هشیدنا  نیا  رد  دومحم  .درک  یم 

مرف نآ  رد  هک  يا  هقرو  باوج ، لاوئـس و  دـنچ  زا  دـعب  .تشادرب  رد  دومحم  يارب  ار  يا  هقباـس  یب  تشحو  سرت و  نیا  دـش و  یم 
وا هک  تفگ  هدرکن و  یهجوت  هقرو  نآ  هب  دومحم  اما  .دش  هداد  دومحم  هب  دوب  هدش  پاچ  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوضع  تساوخرد 

دومحم باوـج  نیا  زا  كاواـس  نارومأـم  .درادـن  ار  بزح  رد  تکرـش  هب  لـیامت  زین  نوـنکا  تسا و  هتـشادن  يا  هقـالع  تسایـس  هب 
هدش توهبم 

هقرو هاگ  نآ  .دروآ  یم  نابز  رب  ار  يزیچ  هچ  هک  تسین  هجوتم  دبال  دومحم  هک  دـندرک  یم  رکف  امتح  نانآ  .دنتـسیرگن  یم  وا  هب  و 
رد تیوضع  هب  لیامت  هک  یناسک  نآ  دوب  هدش  هتـشون  نومـضم  نیدـب  هاش `` لوق  زا  يراتفگ  نآ  رد  هک  دـش  هداد  وا  هب  رگید  يا 

يداقتعا هناهاش  تایونم  هب  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  .دنرب  یم  رس  هب  نادنز  رد  نونکا  ای  دنتسه و  نئاخ  ای  دنرادن  ار  زیخاتسر  بزح 
دروخرب یبیترت  نامه  هب  نانآ  اب  هک  دنشاب  هتشاد  راظتنا  دیابن  دارفا  نیا  بیترت  نیدب  .دنرادن  يا  هدیقع  زین  نطو  تلم و  هب  هتـشادن و 

هرابرد ات  تساوخ  نارومأم  زا  هداد و  تأرج  دوخ  هب  دومحم  همه  نیا  اب  دـیآ .`` یم  لمع  هب  زیخاتـسر  بزح  ياضعا  اـب  هک  دوش 
تساوخ یم  وا  .دنهد  تلهم  زور  کی  وا  هب  بزح ، هب  نتسویپ 

رد شردارب  اب  دومحم  یتقو  .دراذگب  نایم  رد  شردارب  اب  ار  زیخاتسر  بزح  رد  ندش  وضع  هلأسم 

قلعت بزح  نیا  هب  ام  همه  میرادن ، يرایتخا  چیه  ام  هراب  نیا  رد  تفگ : وا  درک  تبحص  هراب  نیا 

هب هرابود  نارومأم  یتقو  دـعب  زور  .تسا `` رفن  کی  مکح  رد  مدرم  مامت  هک  نک  رکف  وت  دـنبزح و  نیا  ياضعا  تلم  ماـمت  .میراد 
ار دوخ  يرادافو  تیوضع و  دومحم  .دندرک  تعجارم  دومحم  نامتراپآ 

.دش گرزب  ندمت  نازابرس  زا  یکی  زین  وا  بیترت  نیدب  درک و  مالعا  هاش  زیخاتسر  بزح  هب  تبسن 

زا یکی  رد  تکرـش  رب  ینبم  یتوـعد  تراـک  وا  يزور  هـک  دوـب  هتـشذگن  زیخاتــسر  بزح  رد  دوـمحم  تیوـضع  زا  يداـیز  تدـم 
زا لکشتم  ییامهدرگ ، نیا  .درک  تفایرد  ار  زیخاتسر  بزح  یلحم  ياهداتس 
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، هاشنهاش يراذگجات  درگلاس  نیمتفه  یـس و  ندش  رازگرب  رتهب  هچ  ره  تهج  رد  دوخ  رنه  هئارا  يارب  مادـک  ره  دوب  بزح  ياضعا 
نیا رد  یتلم  یگدنز  تشونرس و  مامت  .دندوب  هدرک  تکرش  هسلج  رد 

اب هک  دش  یم  دودحم  رگید  هنایلاس  تشادگرزب  هب  يا  هنایلاس  تشادگرزب  زا  هناهاش  يروتارپما 

(1) [ ...[« دیدرگ یم  رازگرب  ءانثتسا  نودب  قلمت ، ياه  هولج  زا  رپ  هتسارآ و  رایسب  یعضو 

زیخاتسر بزح  رد  مدرم  تیوضع  زا  نالوئسم  هاش و  تیاضر 

دندش یعدم  اپون ، بزح  نالوئسم  زا  لقن  هب  هرـشتنم  ياه  همانزور  تایرـشن و  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت  ياهزور  نیتسخن  نامه  زا 
.تسا هدوب  راظتنا  دح  زا  رتارف  رایسب  بزح  رد  تیوضع  يارب  روشک  مدرم  لابقتسا 

یـشالت چـیه  زا  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوـضع  يارب  تیمکاـح  هب  ناگتـسباو  تردـق و  لـفاحم  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت  لاـبند  هب 
یهورگ و ياه  هناسر  مامت  هک  ییاجنآ  زا  دندرکن و  راذگورف 

نینچ فلتخم  ءاحنا  هب  دومن  یم  مه  یعیبط  تشاد ، رارق  تیمکاح  لرتنک  رد  اراصحنا  یتاغیلبت 

دنا هدرمشرب  دوخ  هضیرف  نیرت  یلوا  نیتسخن و  ار  زیخاتـسر  بزح  هب  یگتـسویپ  هاش  يادن  هب  خساپ  رد  تلم  داحآ  هک  دوش  دومناو 
دـش رکذ  مه  نیـشیپ  ثحابم  رد  هکنانچ  اما ، .تسا  هدرب  ورف  تریح  رد  ار  ناـگمه  دـیدج ، بزح  رد  ماـن  تبث  ینـالوط  ياهفـص  و 

هک يا  هدنهدرازآ  تاغیلبت  مامت  اب  تفرن و  رتارف  ضحم  ییارگ  یحطـس  زا  زگره  زیخاتـسر  بزح  رد  تلم  داحآ  تیوضع  عوضوم 
هن بزح  زا  یموـمع  لابقتـسا  تفر ، یم  نخـس  بزح  رد  تیوـضع  يارب  مدرم  هدرتـسگ  هناـبلطواد و  موـجه  زا  تـفرگ و  تروـص 

تاغیلبت حطس  لاوحا ، نیا  اب  .دندوب  نآ  یعدم  تموکح  هب  هتسباو  ياه  هناسر  هک  دوب  عیـسو  هزادنا  نآ  هن  تبغر و  يور  زا  نادنچ 
رد تیوضع  يارب  مدرم  ریگمشچ  لابقتسا  زا  هاش ، صوصخ  هب  بزح و  هیاپدنلب  نالوئسم  هک  دومن  یم  شخب  تیاضر  هزادنا  نآ  ات 

يرابخا پاچ  اب  اه  همانزور  تایرـشن و  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت  تسخن  ياهزور  نامه  زا  .دنروآ  نایم  هب  نخـس  زیخاتـسر  بزح 
همان هتفه  هلمج ، زا   (2) .دندز نماد  رتشیب  هاش  صخش  رما و  نالوئسم  ياهیرواب  شوخ  نیا  رب  بزح ، زا  تلم  داحآ  لابقتـسا  هرابرد 

دوخ هاشنهاش  يادن  هب  یناریا  اهنویلیم   » ماگنه نآ  ات  دش  یعدم  دنفسا 1353  رد 20  اهیندناوخ 
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بزح هب  نتـسویپ  زا  ناریا  مدرم  ریظن  یب  لابقتـسا   » دومن هفاضا  و  دنتـسویپ » ناریا  یلم  زیخاتـسر  هناگی  دیدج  بزح  هب  هتفگ  خـساپ 
نانچمه يا  هقباس  یب  روط  هب  ناریا  یلم  زیخاتسر  هناگی  دیدج و 

هنابلطواد تیوضع  عوضوم  هب  نآ  مهم  ياهشخب  هک  دش  رشتنم  هاش  زیخاتسر و  بزح  زا  دیجمت  رد  ییاهباتک  اهدعب   (1)« .دراد همادا 
هراشا زیخاتسر  بزح  رد  یناریا  اهنویلیم  زیگنارب  نیسحت  و 

رد یفقث ، رهچونم   (2) .دروآ یم  نایم  هب  نخـس  زیخاتـسر  بزح  هب  ناریا  مدرم  قافتا  هب  بیرق  خـسار » داقتعا  نامیا و   » زا تشاد و 
: تشون هراب  نیا  رد  بالقنا » ياه  هدیدپ   » باتک

بالقنا یـساسا و  نوناق  یهاشنهاش ، ماظن  ناکرا  رب  ینتبم  هک  بـالقنا  گرزب  ربهر  فرط  زا  ناریا  زیخاتـسر  بزح  لیکـشت  مـالعا 
فص و هقبط و  ره  زا  ناریا  مدرم  دش و  وربور  ناریا  مدرم  فلتخم  تاقبط  هنامیمـص  لابقا  اب  لوا  تاظحل  نامه  رد  دوب  نمهب  مشش 

يادن هب  جیردت  هب  هتسد 

هدرشف و رشق  ورین و  نیا  لیکشت  هتفریذپ و  یگدامآ  یهاگآ و  اب  ار  ناریا  زیخاتسر  بزح  تیوضع  دنداد و  ارف  شوگ  بالقنا  ربهر 
.تفای عیسو  یساکعنا  زین  ایند  رسارس  یعمج  ياه  هناسر  اه و  نویزیولت  ویدار و  تاعوبطم و  رد  یعامتجا  یسایس و  گرزب 

ناریا بالقنا  دنمـشیدنا  گرزب و  ربهر  يربهر  شقن  كانبات و  ياه  هشیدنا  ربارب  رد  رگید  راب  کی  ایند  رـسارس  یعمج  ياه  هناسر 
ایند گرزب  ياـهروشک  ناربـهر  نیرتاـناوت  نـیرت و  هتـسجرب  هـلمج  زا  ار  ناریا  هاـشنهاش  اـهنآ  زا  یخرب  دـندروآ و  دورف  مـیظعترس 

اب ار  شیوخ  روشک  هک  دندناوخ 

(3) .دنزاس یم  نومنهر  ییالط  گرزب  ندمت  ياه  هزاورد  يوس  هب  زیگنا  باجعا  روصت و  لباقریغ  یتعرس 

ناریا مدرم  ماـمت  ییوگ  هک  دـیآ  یمرب  نینچ  زیخاتـسر  بزح  تیلاـعف  ياـههام  نیتسخن  رد  هدـش  رـشتنم  ياـه  هماـنزور  هعلاـطم  زا 
اب هسیاقم  رد  بزح  ياضعا  هک  دیدرگ  یم  راکـشآ  دش  یم  يرپس  يرتشیب  نامز  هچ  ره  اما ، .دنتفریذپ  ار  زیخاتـسر  بزح  تیوضع 

دیشمج بزح ، سیـسأت  زا  سپ  هام  دودح 14  نیدرورف 1355 ، رد 29  هکنانچ  .دـهد  یم  ناشن  ار  یلزان  مقر  روشک  تیعمج  راـمآ 
هب طیارـش  نیدـجاو  لک  دـصرد  طـقف 35  ماـگنه  نآ  اـت  هک  دـش  یعدـم  زیخاتـسر ، بزح  ییارجا  تأـیه  تـقو  سیئر  راـگزومآ ،

رگید هک  هامریت 1357 )  ) زیخاتـسر بزح  رب  شا  یلکریبد  ياههام  نیـسپاو  رد  راگزومآ  دیـشمج   (4) .دنا هدـمآرد  بزح  تیوضع 
، دنشاب هدرک  رپ  يا  همانشسرپ  هکنآ  یب  ناریا  دارفا  همه   » هک درک  فارتعا  دوب ، هدنامن  یقاب  بزح  زا  مه  ینادنچ  قمر 
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(1)« .دنتسه زیخاتسر  بزح  وضع 

تیوضع طیارش  نیدجاو  لک  دادعت  هاش ، هب  یمسر  یـشرازگ  یط  زیخاتـسر ، بزح  تیلاعف  لاس  نیمود  زاغآ  رد  ادیوه  سابع  ریما 
هب ناـنآ  زا  رفن  نویلیم  ماگنه 5/2  نآ  اـت  هک  دومن  حیرـصت  درک و  دروآرب  رفن  نویلیم  روشک 5/7  رسارس  رد  ار  زیخاتـسر  بزح  رد 

زیخاتسر بزح 

هئارا هک  ییاهرامآ  .دوب  تقیقح  زا  يراع  وا  ياـعدا  مود  شخب  هتبلا   (2) «. دنراد لاغتشا  یبزح  ریگیپ  ياه  تیلاعف  هب  و   » دنا هتـسویپ 
یضقانت راچد  دومن  یم  دامتعا  لباق  رتمک  هک  نیا  نمض  دش  یم 

رگیدکی اب  ابلاغ ، دنداد  یم  هئارا  بزح  هیاپدنلب  نالوئسم  هک  يددعتم  ياهرامآ  .دوب  زین  راکشآ 

عومجم زا  دوب  یعدم  زیخاتـسر ، بزح  لکریبد  ادیوه ، سابع  ریما  هک  یلاح  رد  ریت 1355  لیاوا  رد  هنومن  يارب  .تشادن  یناوخمه 
نامز ناـمه  رد  دـنا ، هتفریذـپ  ار  زیخاتـسر  بزح  تیوضع  رفن  نویلیم  دودـح 5/2  ماگنه ، نآ  ات  طیارـش ، نیدـجاو  نت  نویلیم   5/7

راودیما داد و  یم  ربخ  بزح  رد  طیارـش  نیدجاو  يدـصرد  تیوضع 90  زا  بزح  ییارجا  تأیه  تقو  سیئر  راـگزومآ ، دیـشمج 
(3) .دبای شیازفا  دصرد  هب 98  مقر  نیا  دعب  لاس  ات  دوب 

هارمگ ياهرامآ  نیا  تشاد ؛ دوجو  یـشحاف  توافت  زیخاتـسر  بزح  ییارجا  تأیه  سیئر  لـکریبد و  ییاـعدا  ماـقرا  ناـیم  هچ ، رگا 
نآ مقـس  تحـص و  نییعت  يارب  مه  یـشالت  دـش و  یمن  عقاو  دـیدرت  دروم  هاـش  صخـش  نآ  سأر  رد  تیمکاـح و  يوس  زا  هدـننک 

هدننک لاحشوخ  یتاشرازگ  رابخا و  تشاد  راظتنا  هراومه  هاش  هژیو  هب  راگزور  نآ  رد  هک  دوبن  يدیدرت  .تفریذپ  یمن  تروص 

ات دوب  هتفرگ  تروص  تاغیلبت  هزادنا  نآ  دنک و  تفایرد  زیخاتسر  بزح  هب  مدرم  نتسویپ  هرابرد 

هن هدـنام و  ياج  رب  نقتم  كرادـم  دانـسا و  هن  عقاو ، رد  .درادـنپ  تیعقاو  ار  بزح  زا  تلم  داحآ  هدرتسگ  لابقتـسا  هب  طوبرم  راـبخا 
هب .دننک  یمن  دییأت  ار  تیمکاح  تایعدم  نیا  کی ، چیه  تسا ، هدومن  هبحاصم  نانآ  اب  هدـنراگن  هک  یناسک  زا  یهجوت  لباق  دادـعت 

رطاخ تیاضر  نیا  دیسر و  یم  رظن  هب  دونشخ  اهتدم  ات  دنا  هدرک  بزح  زا  مدرم  دش  یم  اعدا  هک  یلابقتـسا  زا  هاش  لاوحا ، نیا  مغر 
دوخ

میهـس هاش  هب  هنانیبشوخ  رکفت  نیا  ءاقلا  رد  ملع ، هّللادسا  ریظن  هاش ، نایفارطا  زا  یخرب  هک  دهد  یم  ناشن  نیارق  .درک  مالعا  اهراب  ار 
ناریا تلم  منک  یم  رکف  : » تشاد راهظا  زیخاتسر  بزح  سیسأت  زا  ینامداش  زاربا  نمـض  تشهبیدرا 1354 ، مود  رد  هاش   (4) .دندوب

یلیخ ایوگ و  یلیخ  خساپ 
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رد 12 هاش   (1) «. شیوخ تکلمم  تشونرـس  رد  اهنآ  تکرـش  تلم و  یگچراپکی  عقاو  رد  ینعی  دشاب ، هداد  زیخاتـسر  هب  يا  هدنبیز 
مدرم لابقتسا  زیخاتسر ) بزح  ناگرا  ناونع  هب   ) زیخاتسر سیسأتلادیدج  همانزور  ریبدرس  اب  يا  هبحاصم  یط  مه  تشهبیدرا 1354 ،

: درک حیرصت  دوتس و  ار  زیخاتسر  بزح  زا 

میوش راودیما  ام  هک  تسا  هدش  بجوم  هتفرگ  رارق  ناریا  تلم  هقباس  یب  لابقتـسا  دروم  قیرط  نیدب  هک  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح 
ذوفن یناریا  هعماج  داهن  قامعا و  رد  یتروص  هب  بزح  نیا 

ار زیخاتسر  هدنهد  لیکشت  لصا  هس  هب  يرادافو  یتسرپ و  نطو  وس  کی  زا  هک  دوش  هدرتسگ  دنک و 

هک یلصا  هس  زا  هتبلا  .دشاب  ناریا  مدرم  تاین  یقیقح  هدننک  سکعنم  رگید  يوس  زا  دهد و  طسب 

هک یبلاطم  زا  یکی  تسا و  هدش  دایز  تبحص  نآ  هب  عجار  هک  تسا  ام  بالقنا  نآ  لصا  کی  میتفگ 

داوم یضعب  مه  دراد و  دوجو  رییغت  لباقریغ  لوصا  مه  بالقنا ، دوخ  رد  هک  تسا  نیا  ما  هتفگ 

نیا هب  درک و  بسانتم  ای  داد  رییغت  اـی  بیترت  ناـمه  هب  ار  نآ  ناوت  یم  ناـهج  تفرـشیپ  يژولونکت و  تفرـشیپ  اـب  قباـطم  هک  تسه 
نارود هدنیآ  رد  هک  يروط  هب  درک ، نییعت  ار  ناریا  تلم  هدنیآ  قیرط 

(2) .دیاین شیپ  يریگلفاغ  نارود  ای  طاطحنا 

درک و یبایزرا  ناریا  یسایس  تالوحت  خیرات  رد  ینیون  لصف  ار  زیخاتسر  بزح  سیـسأت  يوسنارف ، نراو  هیویلوا  اب  هبحاصم  رد  هاش 
مات یتجح  ار  بزح  نیا  زا  مدرم  هقباس  مک  لابقتسا 

زیخاتـسر بزح  درکلمع  زا  ار  راظتنا  دروم  جیاتن  هک  دش  یعدـم  نابآ 1354 ، مراـهچ  رد  (3) و  دناوخ دوخ  نخـس  نیا  تابثا  يارب 
رب هیکت  اـب  دنفسا 1354  رد 15  هاـش   (4) .تـسا هدروآ  مـهارف  ار  وا  رطاـخ  تیاـضر  نآ  رد  مدرم  تکراـشم  نازیم  هدرک و  بـسک 

لاـبقا تشادـن ) یحیحـص  ناـینب  نادـنچ  تاـشرازگ  نیا  هک  میدرک  هراـشا  نیا  زا  شیپ  اـم  و   ) دـش یم  هداد  يو  هب  هک  یتاـشرازگ 
: درک حیرصت  دناوخ و  زیگنارب  نیسحت  ار  زیخاتسر  بزح  زا  یمومع 

هب قلعتم  بزح  نیا  اریز  .تسا  دایز  رایـسب  دنا  هتـسویپ  بزح  هب  هک  يدارفا  دادـعت  هداد ، ام  هب  زیخاتـسر  بزح  هک  ییاه  شرازگ  زا 
رد بزح  .دنـشاب  هدـیبسچ  نآ  هب  یـصاخ  ياـهمارم  هب  هدـقع  اـی  هدـیقع  يور  زا  هک  درادـن  قلعت  ینیعم  هتـسد  هب  تسا و  تلم  همه 

یشارت لاکشا  هنوگ  چیه  دارفا  شریذپ 

.دنا هدش  نآ  دراو  مه  تهج  نیا  هب  تسا و  مدرم  هب  قلعتم  بزح  اریز  هدرکن ،

تکلمم رد  هتبلا  دـنرادن  هدـیقع  تلم ) هاش و  بالقنا  یـساسا ، نوناق  یهاشنهاش ، ماظن   ) لصا هس  هب  هک  یناسک  میتفگ  مه  لوا  زور 
.دنشاب هتشاد  دیابن  روما  ندرک  هرادا  رد  يراظتنا  یلو  دندازآ ،
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یلو دنوش ، جراخ  تکلمم  زا  تینما  تمالس و  لامک  اب  هک  دنتسه  دازآ  دنفلاخم  هک  مه  ییاهنآ 
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هدشن جراخ  لوصا  نیا  هب  داقتعا  رطاخ  هب  مدرم  هک  نآ  یکی  لیلد ، ود  هب  هتبلا  هدرکن ، تکلمم  زا  جورخ  ياضاقت  لاح  هب  ات  یـسک 
ثیبخ ياهراک  دنناوتب  انایحا  ات  دندنام  اجنیا  رد  روتـسد  هب  انب  دنتـسه  راکهانگ  ورجک و  هنافـسأتم  هک  اه  یـضعب  هک  نآ  رگید  دنا ،

، دعب هب  الاح  زا  دنا و  هتـسویپ  بزح  نیا  هب  رفن  نویلیم  دنچ  ابیرقت  هک  تفگ  ناوت  یم  هتفر  مه  يور  سپ  .دـنهدب  ماجنا  ار  ناشدوخ 
کیتکلاید ساسا  رب  هناگ  هدفه  لوصا  ناریا و  تلم  زیخاتسر  بزح  نامرآ  هفسلف و  هک  یعقوم  زا  صوصخ  هب 

(1) .دوش یم  عورش  زین  ناریا  مدرم  یبزح  شزومآ  دش ، دهاوخ  نیودت  حیحص 

رادیدپ بزح  هب  تبـسن  مدرم  تبغر  مدع  زا  رتراکـشآ  یمیالع  جیردت  هب  دـش ، یم  يرپس  رتشیب  زیخاتـسر  بزح  تیلاعف  زا  هچ  ره 
زیخاتـسر بزح  سیـسأت  تسخن  ياههام  اهزور و  هدرتسگ  تاغیلبت  تاناجیه و  نآ  تفای  یم  رد  مک  مک  مه ، هاش  دوخ  دـش و  یم 

هرابرد هاش  نحل  جیردت  هب  لاس 1355  رخاوا  زا  ابیرقت  ساسا  نیمه  رب  دشاب و  هتشاد  رما  تیعقاو  اب  یلماک  قابطنا  دیاب  یمن 

یم يراودیما  راهظا  ابلاغ  دوخ  نیشیپ  تاراهظا  فالخرب  تفای و  رییغت  یمومع  تکراشم  بذج  رد  زیخاتـسر  بزح  تیقفوم  نازیم 
بزح فادها  دربشیپ  يارب  زین  رما  نالوئـسم  دنک و  بسک  يرتشیب  تیقفوم  یمومع  ياهتیامح  بلج  يارب  بزح  هدنیآ  رد  هک  درک 

اب یمومع  تکراـشم  بلج  رد  بزح  هک  دـش  دـعاقتم  اـبیرقت  يدـعب  ياـهلاس  یط  يو   (2) .دـنهد ناشن  دوخ  زا  يرت  يدـج  شالت 
داقتنا دروم  ار  نآ  درکلمع  اراکشآ  لیلد  نیمه  هب  .تشاد  ینادنچ  دیما  نآ  تیقفوم  هب  ناوت  یمن  رگید  تسا و  هدش  وربور  یماکان 

ار وا  تاراظتنا  بزح  درک  حیرصت  داد و  رارق 

.تسا هدرکن  هدروآرب 

نابلط تصرف  يارب  ییاوأم  زیخاتسر  بزح 

رد دندرب و  یم  نآ  تیلاعف  لَِبق  زا  ار  يداصتقا  یسایس و  هرهب  نیرتشیب  هک  دندوب  یناسک  زیخاتسر  بزح  هب  تبسن  دارفا  نیرترادافو 
بزح دوش  یم  بیترت  نیدب  .دوب  زیچان  كدنا و  رایـسب  نانآ  دادـعت  بزح ، رد  تیوضع  طیارـش  دـجاو  تیعمج  عومجم  اب  هسیاقم 

، رتهب یترابع  هب  .یسایس  بزح  کی  ات  تسناد  رت  فدارم  نایوجدوس  نابلط و  تصرف  زا  لکـشتم  گرزب  یهاگـشاب  اب  ار  زیخاتـسر 
هکنیا زا  لبق  دندرک  یم  تیلاعف  بزح  رد  هک  یناسک  قافتا  هب  بیرق 

لابند ار  ییاوأم  دنهد  رارق  هجوت  دروم  ار  نآ  ياهتلاسر  فادها و  زین  همانساسا و  همانمارم ،

تسد و دوخ  يارب  یعامتجا  ًالامتحا  يداصتقا و  یسایس -  یتیعقوم  نآ  رب  ياکتا  اب  ات  دندرک  یم 
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هتفر رتارف  رفن  نویلیم  جنپ  زا  اضعا  دادعت  دندوب  یعدم  بزح  نالوئسم  هک ، یلاح  رد  .دننک  اپ 

نارادفرط میظع  لیخ  تیامح  زا  يا  هناشن  هاگ  چیه  ياهلاس 1356-57  یط  تیمکاح  ریگنماد  یسایس  نارحب  طیارـش  رد  اما  تسا ،
دوبن و نیرق  رما  تیعقاو  اب  زگره  ییاعدا  ياـهرامآ  نیا  تقیقح ، رد  .تسا  هدـشن  هدـهاشم  هاـش  میژر  زا  بزح  ییاـعدا  ياـضعا  و 
( هاش  ) دوخ تمعن  یلو  هب  تبـسن  ینارحب  ساسح و  عطاـقم  رد  هک  دـنا  هدوب  ینآ  زا  رت  لزاـن  زیخاتـسر  بزح  سکدـترا  نارادـفرط 

.دنیامن ادا  ینید 

تیامح زا  یناشن  اما  دنتشاد ، تیلاعف  يدایز  عمج  زیخاتسر  بزح  یـسایس  يرادا -  بتارم  هلـسلس  رد  هک  میناد  یم  رگید ، يوس  زا 
رت تسد  ورف  بتارم  هلـسلس  رد  دـندوب  مه  یناسک  دـیاش  .میرادـن  تسد  رد  راگزور  نآ  يرایرهـش  ياهنامرآ  زا  هورگ  نیا  يدـج 

نایوجدوس و ریثک  هورگ  هطلس  طیارش  رد  یلو ، دنتشاد ؛ هعماج  هعـسوت  رد  نآ  شقن  بزح و  تیناقح  هب  يداقتعا  كدنا  هک  بزح 
هتشادرب بزح  رد  دوجوم  ياهلیسناتپ  كدنا  نیا  زا  يریگ  هرهب  رد  يدج  یماگ  بزح  ساسح  ياهشخب  ناکرا و  رد  نابلط  تصرف 

هچ ره  دندوب ، هدرک  رپ  ار  نآ  مان  تبث  هقرو  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت  تسخن  ياههام  نامه  یط  هک  یمدرم  یلوا ، قیرط  هب  دشن و 
، یمیمـص ونیم  .دش  یم  لدبم  نآ  ناگدـننادرگ  بزح و  زا  رفنت  هب  نانآ  ینادرگیور  دـش  یم  يرپس  بزح  تیلاعف  زا  يرتشیب  نامز 

ناـبلط تصرف  دورو  زیخاتـسر و  بزح  يریذـپوضع  یگنوگچ  هراـبرد  ار  دوـخ  تواـضق  راـگزور ، نآ  ناراکردـنا  تسد  زا  یکی 
: تسا هدرک  يدنب  عمج  هنوگنیا  نآ  ناکرا  هب  یسایس 

اریز .تسا  هدوـبن  هاـش  مدرم و  نیب  دـنویپ  داـجیا  زج  يزیچ  زیخاتـسر  بزح  لیکـشت  زا  فدـه  هک  دـمآ  یم  رب  نینچ  رما  رهاوـظ  زا 
دندیشوک یم  قافتالاب  دوخ  نانخس  رد  هنیباک  ياضعا  بزح و  ناربهر 

دنتساوخ یم  اهنآ  زا  نایناریا ، یلم  تاساسحا  کیرحت  اب  دنهد و  هولج  تیلم  رهظم  ناونع  هب  ار  هاش 

هلئسم نیا  دنرادرب ...  یمدق  روشک  ینادابآ  یلم و  فادها  دربشیپ  هار  رد  دوخ  مهس  هب  کی  ره  ات 

، دش یم  کیدزن  دوکر  هلحرم  هب  اهراک  همه  مدرم  یتیاضران  جوم  شرتسگ  رطاخ  هب  هک  عقوم  نآ  رد 

خساپ هب  مادک  چیه  تموکح  نارس  ارچ  تسین  مولعم  یلو  .دوب  رادروخرب  یصاخ  تیمها  زا  هتبلا 

رواب ار  هاش  یسایس  شیامن  دنریذپ و  یم  ار  ناشیاهفرح  مدرم  ایآ  هک : دنتشادن  هجوت  لاوئس  نیا 

؟ دننک یم 

مـسا همه  ات  دـندنادرگ  یم  نوگاـنوگ  ياـهنامزاس  تارادا و  رد  ار  ماـن  تبث  رتفد  هک  دوب  لکـش  نیا  هب  زیخاتـسر  يریگوضع  هویش 
تبث نآ  رد  زیخاتسر  بزح  تابعش  هب  هعجارم  اب  دندوب  فظوم  دنتشاد  یصوصخ  راک  هک  مه  یصاخشا  دنـسیونب و  نآ  رد  ار  دوخ 
هنزو بزح  نیا  دـندمآرد و  زیخاتـسر  تیوضع  هب  ارهاـظ  يداـیز  هدـع  هاـم  دـنچ  ضرع  رد  طـقف  هچ  رگ  بیترت  نیا  هب  .دـننک  ماـن 

زا شیاضعا  ریثک  دادعت  مغر  یلع  زیخاتسر  هک  تسا  ینتفگ  اما  دش ، تسایس  هصرع  رد  ینیگنس 
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مه رود  يا  هدع  نآ  رد  هک  تشاد  ار  یـسایس » نابلط  تصرف   » نمجنا تلاح  تقیقح  رد  دوبن و  رادروخرب  یمدرم  تیامح  نیرتمک 
(1) .دنداد یمن  ماجنا  هاش  لامعا  زا  شیاتس  بزح و  فیاظو  نیودت  زج  يراک  دنتسشن و  یم 

هدرک هیهت  زیخاتـسر  بزح  رد  نایوجدوس  نابلط و  تصرف  بذـج  هرابرد  يددـعتم  تاشرازگ  هرود ، نآ  رد  مه ، كاواس  نارومأم 
قیدـص نارای  تشاد  گنر  مک  یغورف  بزح  رد  یلغـش  يداصتقا و  یـسایس ، بسانم  ياهتـصرف  هاـگره  دـنا  هدومن  حیرـصت  دـنا و 
ابیرقت ساسا ، نیمه  رب   (2)« .دوب هدیدرگ  تشیعم  عبنم  زیخاتسر  بزح  رد  تیوضع  عقاو  رد   » .دنتفای یم  يریگمـشچ  شهاک  بزح 

بزح ياضعا  هچنانچ ، .دـندش  اریذـپ  ار  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوضع  تصرف ، نداد  تسد  زا  نودـب  هتـشذگ  بازحا  ياضعا  مامت 
مدرم بزح  ياضعا  دننک و  ظفح  ار  دوخ  يداصتقا  یـسایس ، تیعقوم  دـیدج  بزح  رد  تیوضع  اب  هک  دـندوب  راودـیما  نیون  ناریا 
نیدب  (3) .دـندش راودـیما  يرت  بوـلطم  يداـصتقا  یـسایس -  هدـنیآ  هب  دنتـشاد  رارق  تیلقا  عـضوم  رد  هشیمه  نآ  زا  شیپ  هـک  مـه 

هب نتسویپ  دوب  مهم  هچنآ  هکلب  تشادن ، یتیمها  نادنچ  دنریگب  رارق  يا  هتسد  ای  بزح  هچ  وضع  هک  عوضوم  نیا  نانآ  يارب  بیترت ،
یهورگ ای  بزح 

: نیاربانب دنک ، نیمأت  ار  نانآ  يداصتقا  زین  يرادا و  یسایس ، عفانم  دناوتب  رتهب  هک  دوب 

ات دنزاس ، یم  بازحا  رگید  اب  دوخ  بازحا  بوچراهچ  رد  موحرم  »ي  ورومودلآ  » ریظن ینارادمتسایس  ایلاتیا ، نوچ  يروشک  رد  رگا 
هفرح ياه  « نک تموکح  زاسب و   » تردق و نابلاط  ناریا ، نوچ  يروشک  رد  دننک ، تدم  دبا  دوخ  يارب  ار  تموکح  دنسم  رب  ندنام 

زور طیارش  هنامز و  اب  يا 

یماقم هچ  يدام و  هچ  ناشعفانم -  طقف  هک  تسا  نیا  مهم  دنشاب ، بزح  مادک  وضع  دنک  یمن  یتوافت  نانیا  يارب  .دننک  یم  شزاس 
هنیس زا  یهورگ  یتح  مینیب  یم  ظاحل  نیدب  دنامب و  ظوفحم  - 

دنا و هدوب  تسار  ای  پچ  یطارفا  بازحا  وضع  دادرم 32  زا  شیپ  هک  دندوب  اهنامه  زیخاتـسر ، هدش  لحنم  بزح  ناعفادم  ناکاچ و 
هب بزح  مادک  ردیل  هک  نیا  بسح  رب  هنامز و  ياضتقم  هب  ادعب 

.دندمآرد زیخاتسر  ماجنارس  نیون و  ناریا  نویلم ، مدرم ، بازحا  تیوضع  هب  تسا ، هدوب  رتکیدزن  يریزو  تسخن  دنسم 

، دـنا هدوب  بازحا  ثوعبم  ارهاـظ  هک  ییاـهتلود  داـسف  تلع  يوجتـسج  يارب  هک  تسین  نیا  هب  یجاـیتحا  رگید  هورگ ، نیا  ندوـب  اـب 
ًالوصا دوش و  لیلحت  هیزجت و  اه  نآ  ینامزاس  رادومن  هرادا و  هوحن  ای  بازحا ، نیا  ياه  يژولوئدیا  ناریا ، رد  بازحا  ندنام  قفومان 

تموکح زاسب و   » نیا ندوب  اب 
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(1) .شنیرتدب دربراک  هک  تسا  ردق  نامه  یبزح  يژولوئدیا  نیرتهب  دربراک  يا ، هفرح  ياه  نک »

يدارفا هرود  نامه  یط  هکلب  دنا ، هدرک  یبایزرا  نایوجدوس  نابلط و  تصرف  ياوأم  ار  زیخاتـسر  بزح  هک  دـنا  هدوبن  نافلاخم  طقف 
نابیرف و ماوع  هنخر  هب  تبسن  زین  بزح  نارادفرط  زا 

لیاوا رد  هک  یبلطم  یط  نویامه  شویراد  هلمج  زا  .دنا  هداد  رادشه  بزح  ناکرا  رد  نایوجدوس 

ياهـشخب رد  نابلط  تصرف  هدرتسگ  ذوفن  رثا  رب  هک  دـش  روآدای  ار  تقیقح  نیا  دـیناسر  پاچ  هب  ناگدـنیآ  همانزور  رد  لاس 1355 
.دنا هدش  دـیمون  نآ  تیقفوم  هب  تبـسن  هدـش و  نادرگیور  بزح  زا  مدرم  زا  يریگمـشچ  شخب  بزح  ییارجا  یتیریدـم و  فلتخم 

هدرک ینیب  شیپ  نویامه 

رگید یخرب  هب  نویامه  هلاقم  نیا   (2) .دش دهاوخ  هجاوم  يدج  ینارحب  اب  بزح  هعومجم  دبای  همادا  لاونم  نیدـب  عضو  هاگ  ره  دوب 
هب تبسن  ات  دیشخب  تأرج  ناراکردنا  تسد  ناتسدب و  ملق  زا 

یلع .دـننک  ضارتعا  دـش ، یم  یـشان  نآ  ناکرا  رد  نایوجدوس  نابلط و  تصرف  هنخر  زا  اتدـمع  هک  بزح  رب  مکاـح  ملاـسان  دـنور 
زا داقتنا  يارب  ار  تصرف  نویامه  هلاـقم  رب  یـسأت  اـب  هک  دوب  دارفا  نیا  هرمز  زا  اهیندـناوخ ، هماـن  هتفه  لوئـسم  ریدـم  یناریما ، رغـصا 

رد بزح  ناریدم  ناگدننادرگ و 

تواضق ضرعم  رد  ریز  حرش  هب  ار  شتاداقتنا  بزح ، رد  نابلط  تصرف  هنخر  زا  يدراوم  رکذ  اب  درمش و  تمینغ  فلتخم  ياهـشخب 
: داد رارق  شنابطاخم 

هک ار  نارگید  دنراد ، دیدرت  لباق  دصاقم  اه و  تین  هک  یمدرم  زیخاتسر و  بزح  فوفـص  هب  نابلط  تصرف  نایوجدوس و  نتفای  هار 
اهنویلیم .تسا  هدرک  درسلد  دنا  هدروآ  يور  بزح  هب  كاپ  یلد  اب 

دنهاوخ یبزح  ياه  نوناک  هب  تفای و  دنهاوخ  تصرف  بزح  شرتسگ  اب  دنا  هتفاین  تصرف  زونه  هچنآ  دنا و  هدرک  نینچ  نونکات  نت 
.دننک یم  اهر  ار  نادیم  دنجنر و  یم  رتدوز  ناکین  مرجال  .تسویپ 

.دزیخ یم  رب  اجنیا  زا  يراوشد 

حرطم ناجیابرذآ  رد  تلود  تأیه  روضح  اب  هک  ناگدابرذآ  هاگـشناد  داتـسا  کی  لوق  زا  نویامه  شویراد  ياـقآ  هک  ار  یعوضوم 
نآ رب  حیولت  هب  زین  دوخ  هدروآ و  ناگدنیآ  هلاقمرس  رد  هدرک 

.میا هدش  وربور  نآ  اب  اه  یلیخ  دننام  زین  دوخ  ام  هک  تسا  یخلت  تقیقح  هتشاذگ ، هحص 

نامیا هدیقع و  يور  زا  هک  يا  هیرشن  نیتسخن  ناریا ، تلم  هدنریگارف  بزح  سیسأت  لیاوا  رد  دنشاب  هتشاد  رطاخ  هب  ناگدنناوخ  رگا 
ار یلم » لقتـسم   » ترابع یتح  داد  یم  يور  راب  نیتسخن  يارب  هک  بزح  هب  یگتـسویپ  نیا  هار  رد  تسویپ و  نآ  هب  يزوسلد  اب  مأوت 
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، تشادرب هلجم  هحولرس  زا 

یس و لاس  زا  ات 89  هرامش 50  زا  یبزح  ناگرا  همانزور  راشتنا  زا  لبق  هک  دوب  اه  هتشون  اه و  هلاقمرـس  نآ  بقاعتم  دوب و  اهیندناوخ 
هام ود  کی ، یط  دـنک  یم  دـیدهت  ار  نآ  هک  یتافآ  یتح  نآ و  زا  مدرم  لابقتـسا  ببـس  زیخاتـسر و  بزح  یگنوگچ  هراـبرد  مجنپ 

بیرق نونکات  سپ  نآ  زا  میتشون و 
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؟ ببس هچ  هب  ارچ و  یتسار  .میا  هدرک  توکس  هک  تسا  مامت  لاس  کی 

ییوـج هراـچ  ددـص  رد  دـنا و  هدرب  یپ  نآ  هب  لاـس  کـی  تشذـگ  زا  دـعب  زین  یبزح  ناراکردـنا  تسد  هک  یلیلد  تلع و  نیمه  هب 
.دنا هدمآرب 

هچ اب  هک  دنناد  یم  رتهب  ناگدنناوخ  بزح  سیسأت  لیاوا  دننام  مه  يولهپ  نادناخ  تنطلس  لاس  هاجنپ  تشادگرزب  مسارم  نیمه  رد 
ام قیقحت  قمع  تلاصا و  هک  اجنآ  ات  میداد  صاصتخا  راک  نیا  هب  ار  هلجم  طسو  تاحفـص  زا  هحفـص  دـنچ  یقیمع  نامیا  هدـیقع و 

رارق مه  رابرد  ریزو  ریدقت  دروم 

نوتس هتفرگ ، یشیپ  ایر  بیر و  یب  نارازگتمدخ  ام  لاثما  رب  مه  دروم  نیا  رد  وجدوس  نابلط  تصرف  هک  دیشکن  یلوط  یلو  .تفرگ 
نوچ يراک  هعطاقم  هک  اج  نآ  ات  دندرک ، هایـس  یـسبای  بطر و  ره  اب  اه  همانزور  رد  هک  دوب  هحفـص  تشپ  هحفـص  نوتـس و  زا  دعب 

فالخرب نآ  دروم  رد  داد و  تبـسن  نارود  نیا  هب  ار  دوخ  مامتان  هدرکان و  راـک  مه  سولاـچ  جرک -  هار  راـک  منادـن  راـک  هعطاـقم 
.داد لیوحت  قارغا  غورد و  مامت  هحفص  کی  مدرم  ياه  تساوخ 

دنک حالصا  ار  هعماج  دیاب  هک  تسا  بزح  نیا  دشاب ، مدرم  همه  هدنریگارف  اعقاو  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  دنهاوخب  رگا  نیاربانب ،
بلق لوپ  هک  دناوت  یمن  هعماج  هنرگو  دهدب  تاجن  داسف  زا  و 

.دنک یم  نوریب  رازاب  زا  ار  بوخ  لوپ  هشیمه 

ناگرا همانزور  یبزح و  ياه  هتیمک  رد  دونـش  تفگ و  باب  هک  رجأتـسم  کلام و  عنتمم  لهـس و  يارجام  هداـس و  هلئـسم  نیمه  رد 
نامدرم هتسد  نیا  زا  یضرغم  رجأتسم  وجدوس و  کلام  ره  دندرکن ، هک  اهداهنشیپ  هچ  دندزن و  هک  اهفرح  هچ  دوب  زاب  ناگمه  يورب 

نارگید نایز  دوخ و  دوس  هب 

، دنداد نخس  داد  اه  همانزور  اه و  هتیمک  رد  بزح  تیعقوم  عامتجا و  تحلصم  نتفرگ  رظن  رد  یب 

یبلق ياهلوپ  نامه  نیا  .دندومن  درـسلد  یهاوخرظن  دونـش و  تفگ و  هچ  ره  تلاصا  هب  تبـسن  ار  مدرم  هک  نیا  زج  دـش ؟ هچ  هجیتن 
(1) .دنک یم  نوریب  رازاب  زا  ار  بوخ  لوپ  هک  تسا 

، یـسایس تیعقوم  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوضع  مدع  تروص  رد  درک  یم  ساسحا  یعون  هب  کی  ره  هک  یناسک  مامت  بیترت  نیدـب 
مهم لغاشم  ناگدنراد  قباس ، یبزح  نالاعف  .دندش  دراو  بزح  ناراداوه  فص  رد  دـش  دـهاوخ  راد  هشدـخ  شیداصتقا  ای  يرادا و 

تالیا و نارـس  ریظن   ) یلحم نیلوئـسم  نادـنمتردق و  اتیاهن  گرزب و  راجت  عیانـص ، فرح و  ناـبحاص  يرادا ، يداـصتقا و  یـسایس ،
.دندش اریذپ  ار  زیخاتسر  بزح  تیوضع  دوخ  تیعقوم  نیمضت  يارب  ...و )  (2) نیناوخ ریاشع ،
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زیخاتسر بزح  رد  قباس  ياهیا  هدوت  ذوفن 

يرتشیب شرتسگ  دعب  ياه  ههد  رد  دنور  نیا  اما ، .دش  زاغآ  ههد 1320  ینایاپ  ياهلاس  زا  يولهپ  میژر  اب  مدان  ياهیا  هدوت  يراکمه 
قباس يا  هدوت  يرـصانع  روضح  تیمکاح  ییارجا  یتیریدم و  هندب  زا  یمهم  ياهـشخب  رد  ههد 1350 ، تسخن  ياهلاس  یط  .تفاـی 

يرایسب كرتشم  طاقن  يا ، هدوت  اقباس  هورگ  نیا  مه  هاش و  میژر  مه  ارهاظ ، .دوب  يرگید  نامز  ره  زا  رت  سوسحم 

هدـید يرادافو  مدـع  زا  یمئالع  زگره  يا  هدوت  ناراکمه  نیا  راتفر  رد  عقاو ، هب  .دـندوب  هتفای  رگیدـکی  اب  هناـقداص  يراـکمه  يارب 
يرادا و یسایس ، زکرم  اههد  اههاگشناد و  كاواس ، نویزیولت ، ویدار و  رابرد ، ترازو  تلود ، تأیه  هندب  زا  ییاهشخب  رد   (1) .دشن

باوت ياهیا  هدوت  رگید  يداصتقا 

زا دارفا  هتبلا  اهیا و  هدوت  دـش ، سیـسأت  زیخاتـسر  بزح  هک  یماگنه   (2) .دنتشاد تیمکاح  اب  یـشخبرثا  کیدزن و  رایـسب  يراکمه 
دهد یم  ناشن  دانـسا  كرادم و  هکنانچ  دـنداد و  ناشن  تبغر  نآ  رد  تیلاعف  تهج  مسیـسکرام  پچ و  هب  بستنم  ياههورگ  ریاس 

ياضعا نیرت  سکدترا  هرمز  رد  نانآ 

یتیریدم و هندب  رد  دارفا  نیا  دوجو  زیخاتـسر  بزح  تیمکاح و  ناقفاوم  زین  نافلاخم و  لاوحا ، نیا  اب  .دـندمآ  یم  رامـش  هب  بزح 
موکحم ار  نآ  هداد و  رارق  داقتنا  دروم  ار  بزح  ییارجا 

نداد لاب  رپ و  يارب  ییأجلم  ار  نآ  زیخاتسر  بزح  درکلمع  دقن  ماگنه  نافلاخم  یخرب  .دنا  هدرک 

ناکرا رد  اهیا  هدوت  نیا  روضح  مه  تیمکاح  ناقفاوم   (3) .دنا هدرک  یبایزرا  اه  يا  هدوت  ندنارورپ  و 
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یتسیسکرام پچ و  ياهورگ  هب  هتسباو  دارفا  ریاس  اهیا و  هدوت  نایم  رد  هورگ ، نیا  اب  تیمکاح  هعومجم  تیمیمـص  زاربا  مغرب  - . 1
اه هزومآ  هب  اساسا  دندوب  میژر  هب  هتسویپ  ياهیا  هدوت  ارثکا  هک  لوا  هتسد  .دنتشاد  دوجو  ازجم  هتسد  ود  دندوب ، هتـسویپ  میژر  هب  هک 

صیخشت دوخ  نیـشیپ  رئاعـش  زا  رترادبآ  نان و  هتبلا  رت و  هدنبیز  ار  يولهپ  میژر  اب  يراکمه  هدز  اپ  تشپ  مسیـسکرام  يژولوئدیا  و 
مدع هناشن  هنوگچیه  مه  ًالوصا  دـندرب و  یم  هرهب  يولهپ  میژر  بهاوم  زا  تسخن  هتـسد  هزادـنا  هب  هتبلا  هک  مود  هتـسد  .دـندوب  هداد 
يارب ینادـنچ  تأرج  مه  یمومع  راظنا  رد  هک  هنابیرف  ماوع  هنارهاظتم و  دـیاش  داقتعا -  نیا  رب  دـشن ، هدـید  نانآ  هیحان  زا  يرادافو 

ماگ نانآ  نیشیپ  ياه  هزومآ  ریسم  رد  رگید ) يریـسم  زا  يدنچ  زا  ره   ) روشک رب  مکاح  یـسایس  ماظن  هک  دندوب  دنتـشادن - نآ  زاربا 
ریظن يدارفا  .دندرک  یم  یبایزرا  ناریا  قلخ  هب  رتهب  تمدخ  يارب  یکیتکات  ار  يولهپ  میژر  اب  يراکمه  بیترت  نیدـب  دراد و  یم  رب 

.دنتفرگ یم  ياج  ریخا  هتسد  هرمز  رد  هاوخکین  زیورپ  نایرفعج و  دومحم 
مانب هک  دارفا  نیا  زا  یخرب  دـندوبن و  هدوت  بزح  نیـشیپ  ياـضعا  زا  اـمامت  پچ  ياـههورگ  هب  بستنم  دارفا  هکنیا  زا  میرذـگب  - . 2

هعومجم زیخاتـسر و  بزح  اـب  ناـنآ  يراـکمه  هب  مه  ثحبم  نیمه  رد  دوش و  یم  داـی  مه  زونه  هدـیدرگ و  داـی  ناـنآ  زا  يا  هدوـت 
عبانم و رد  هک  ییاجنآ  زا  اما  .دـنا  هدوب  ورـشیپ  یبالقنا و  نامزاس  نویـساردفنک ، ياضعا  زا  دـش ، دـهاوخ  هراـشا  يولهپ  تمیکاـح 
هعلاطم و تلوهس  تهج  مه  ریخا  رثا  رد  تسا ، هدش  هراشا  تازیامت  هنوگ  نیا  هب  رتمک  يرگید  لیلد  ره  ای  وهـس  هب  هرود  نآ  دانـسا 

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 544 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_331_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_331_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_331_3
http://www.ghaemiyeh.com


.میا هدیزگرب  ار  قباس » ياهیا  هدوت   » یلک ناونع  پچ  ياههورگ  هب  بستنم  دارفا  هب  هراشا  تهج  افرص 
بالقنا يدـهم ؛ ناگرزاب ، و : 46 ؛ صـص 45 - ییانثتـسا ،...  هدنامرد  کی  اب  ییانثتـسا  يوگتفگ  کی  هب : دـیرگنب  هنومن  يارب  - . 3

.88 صص 87 -  ص 60 و  تکرح ، ود  رد  ناریا 
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زا لبق  ار  تسپ  ياهقودنـص  نورد  ياه  همان  كاواـس  هک  یماـگنه  .دـنا  هدرک  یباـیزرا  نآ  تفرـشیپ  يارب  يدـج  يرطخ  ار  بزح 
زا یکاح  هک  دروخرب  يدراوم  هب  درک ، یم  ینیبزاب  دصقم  هب  ندیسر 

شرازگ رد  .دوب  زیخاتسر  بزح  ناگرا  زیخاتسر  همانزور  ناکرا  رد  اهیا  هدوت  هدرتسگ  ذوفن  زا  اه  همان  ناگدنسیون  یتیاضران  راهظا 
: میناوخ یم  نینچ  هدش ، میظنت  زیخاتسر » بزح  همانزور  باب  رد   » ناونع تحت  هک  كاواس  نابآ 1355  مشش  خروم 

اب تاکاپ  زا  يرغط   18  / هدجه هک  هدـمآ  تسد  هب  تکاپ  يرغط   35  / جنپ یس و  دادعت  يرهش  تسپ  تابتاکم  لرتنک  یـسررب و  رد 
تسپ قودنص  رد  دیفس  یتاکاپ  رد  یقبام  هدنریگ و  یناشن  دیق 

هدش هداد  رارق  کیپملا » رد  ناریا  ناراکـشزرو  تسکـش   » ناونع تحت  يا  هیمالعا  تاکاپ  زا  کی  ره  فوج  رد  .تسا  هدـش  عیزوت 
ناگدننادرگ ناگدنسیون و  زا  يا  هدع  هیمالعا  رد  هدنسیون  .تسا 

بزح قباس  وضع  ار  نانآ  رثکا  هداد و  رارق  داقتنا  دروم  ار  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  همانزور 

حرـش هب  هیمالعا  رد  جردنم  بلاطم  زا  يا  هصالخ  قوف  بتارم  ضرع  اب  .تسا  هدومن  یفرعم  هاگتـسد  هب  هتخورفدوخ  هدوت و  هلحنم 
.درذگ یم  ضرع  زا  یضتقم  رماوا  رودص  هدافتسا و  تهج  ریز 

کی دـیاب  تسینومک  کی  دـندقتعم  يوروش  نارادـمامز  تشون  یباتک  رد  برغ  هب  یگدـنهانپ  زا  سپ  سور  سوساج  فگباـقآ » »
لباق راد  هدنورپ  کی  دیاب  تسیزیخاتـسر »  » کی دنیوگ  یم  شناراکمه  يودـهم و  الاح  .یفخم  سیلپ  وضع  ینعی  دـشاب  تسیکچ 

.اهنیا ریاظن  دزد و  کی  ای  دشاب و  هتخورف  یهاگتسد  هب  ار  دوخ  هک  هدوت  هلحنم  بزح  قباس  وضع  ینعی  دشاب  دامتعا 

ناـمزاس سیئر  هداز  مالـسالا  خیـش  اـت  سراـف  رد  هدوـت  بزح  یتلاـیا  هتیمک  سیئر  يرهاـب  رتـکد  زا  اـهراک  رـس  رب  دنرایـسب  زورما 
نومزآ و ناهفصا و  هتیمک  سیئر  یمیلست  رتکد  نایهاگشناد و 

یهاشنهاش لاس  هاجنپ  زا  نویزیولت  رد  بش  ره  هک  درف  گنهرف  ...و  هاوخکین  زیورپ  نایرفعج و 

رد .دنراد  یم  هضرع  هشیدنا  دننک و  یم  هرادا  ار  زیخاتـسر  تالجم  همانزور و  بزح و  هک  رگید  رفن  اهدص  دنک و  یم  لیلجت  ناریا 
دنسیونب ناناوج  یسایس  شزومآ  يارب  دیاب  زیخاتسر  بزح  تایرشن 

همه تسود و  ناریا  ناناوج  همه  هک  نآ  دوجو  اب  اریز  تسیچ  یهاشنهاش  ماظن  رد  یقرت  هار  هک 

دیاب هنیـشیپءوس  مدع  دـننام  مه  ار  یتسرپ  هاش  ونابهـش  هاشنهاش و  تایونم  فالخ  راگزور  نیا  رد  اذـهعم  دنتـسه  تسرپ  هاش  مدرم 
موهفم رد  رگید و  ترابع  هب  دنک و  دییأت  سانشرس  ياه  هرهچ  زا  یکی 

ار تورث  يروآ  عمج  تراجت و  یتح  تلاکو  تنواعم و  ترازو و  تاماقم  هب  ندیسر  زئاح  تسین و  تسرپ  هاش  سک  چیه  فلاخم 
ای راگزومآ و  لابقا -  ملع -  نایاقآ  زا  یکی  هک  نآ  رگم  درادن ،
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نینچ دنشاب و  هتشاد  کیدزن  طباور  هدرشف و  یتسرپ  هاش  ناونع  هب  ار  وا  تسد  يدهاز  ریشدرا 

چیه هک  الیو  لیبموتا و  هناخ ، نتشاد  هلمج  زا  نیمزرس  نیا  بهاوم  ریاس  زا  يدنم  هرهب  .تسا 

جنرتسد اب  دنناوت  یمن  یقتم  یناحور  ای  فرشاب  هدنسیون  ای  رازگتمدخ  رسفا  ای  تسرد و  دنمراک 

نطو كاخ  زا  یتروص  نینچ  رد  دهاوخب و  نایاقآ  زا  یکی  هک  نآ  رگم  دنک ، یتحار  یگدنز  دشاب و  هتشاد  ای  دروآ  تسد  هب  دوخ 
داینب ات  نازیول  نارواین  فاقوا  ياه  نیمز  زا  راجاق  هرود  ياه  لویت  لثم 

ص:332
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تلادـع اـب  تیعقاو  نیا  هک  دـنهد  یم  امـش  هب  ناـموت  راـهچ  يرتم  اـی  تفم  هار  رازه  هب  رگید و  ياـج  رازه  رزخ و  رحب  ياـه  هنارک 
برغ و كرهـش  ای  ناتابکا  كرهـش  رد  هناـخ  ناـکیپ و  نتفرگ  قح  تسین ، گـنهامه  تسا  ناریا  مدرم  ربهر  فدـه  هک  یعاـمتجا 

کناب زا  هدش  هتخاس  هناخ  نامیس و  نویماک 

دیاب زیخاتسر  هک  تسا  یقیاقح  اهنیا  تسا و  لصا  نیمه  لومشم  دزد  یپدار  سدنهم  نامتخاس و 

(1) .دوشن فلت  شرمع  هدنیآ  لسن  ات  دهدب  شزومآ  مدرم  هب 

رد زیخاتـسر  بزح  ییارجا  یتیریدـم و  ناکرا  مامت  هک  دـنک  یم  حیرـصت  دراد  زین  یـضارتعا  ینحل  هک  كاواس  تاـشرازگ  یخرب 
ماـظن هب  هناـقداص  يرمع  هک  تسا  هدروآ  مهارف  ار  یناـسک  ینارگن  تاـبجوم  رما  نیا  هدوب و  هدوـت  بزح  نیـشیپ  ياـضعا  راـصحنا 

تمدخ هار  دس  بزح ، رد  هنخر  ذوفن و  اب  فلاخم ، اقباس  ياه  يا  هدوت  کنیا  هدرک و  تمدخ  هاش  صخش  یهاشنهاش و 

تحت هدش و  میظنت  دادرخ 1355  رد 11  هک  كاواس  زا  یشرازگ  رد  .دنا  هدش  ماظن  یعقاو  نارادافو 

: میناوخ یم  نینچ  تسا ، هتفرگ  رارق  دشرا  تاماقم  رایتخا  رد  هلکشتم » ياه  حانج  ناریا و  تلم  زیخاتسر  بزح  عضو   » عوضوم

تسد یطیارش  چیه  تحت  زگره  دنا  هدومن  تمدخ  هناقداص  هاشنهاش  نهیم و  هار  رد  ار  يرمع  هک  تسرپ  نهیم  تسود و  هاش  دارفا 
برخم و رصانع  لافغا  ای  هتشادنرب  یتسود  هاش  یتسرپ و  نهیم  زا 

: دنیامن یم  رظن  راهظا  دنا  هدیدرگن  یجراخ 

تـسرپرس رواشم و  ریزو  ًالعف  هدوب ، ناملآ  هسنارف و  رد  نایوجـشناد  نویـساردفنک  هدوت و  بزح  وضع  ًالبق  يدیجم  دیجملادبع  - 1
.تسا همانرب  نامزاس 

.تسا همانرب  نامزاس  تسرپرس  رواشم و  ریزو  ًالبق  هک  یناحور  روصنم  - 2

ماـقم مئاـق  رواـشم و  ریزو  تمـس  رد  هدوب ، هدوت  هلحنم  بزح  هب  هتـسباو  اـپورا و  رد  نویـساردفنک  وضع  هک  يودـهم  نودـیرف  - 3
.تسا لوغشم  زیخاتسر  بزح  لکریبد 

لوغـشم هاگـشناد  سیئر  تمـس  رد  هدوب ، هدوت  هلحنم  بزح  لاعف  نارـس  زا  زرواشک  نودـیرف  رتکد  هدازرهاوخ  يدـنواهن  ياقآ  - 4
.تسا

مامت داتسا  تسا ، هدوب  هدوت  هلحنم  بزح  وضع  هدروآ و  دوجو  هب  ار  قوقح  هدکشناد  تاکیرحت  هتشذگ  رد  هک  یجنگ  رهچونم  - 5
رد ناریا  لئاسم  یسررب  هورگ  وضع  قوقح و  هدکشناد  تقو 

.تسا بالقنا  وترپ 
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برخم و راکفا  ياراد  هدومن و  تنایخ  ای  هدـش  لاـفغا  اـی  هک  يدارفا  يارب  روشک  نیا  رد  یقرت  هار  دوش  یم  هدـهاشم  بیترت  نیا  هب 
هاش تسرپ و  نهیم  دارفا  رثکا  .دنوش  یم  هدراذگ  رانک  تسود  هاش  تسرپ و  نهیم  دارفا  تسا و  زاب  دنا  هدوب  يا  هدوت  ینهیم و  دـض 
نانآ یقرت  هار  دـنا  هدومن  يرادـفرط  یهاشنهاش  میژر  زا  طقف  هتفرگن و  رارق  فلاخم  ياههورگ  ریثأت  تحت  هتـشذگ  رد  هک  تسود 

رد

ص:333
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(1) .تسا هتسب  یتلود  یبزح و  لغاشم 

بزح فلتخم  ياهـشخب  رد  اـهیا  هدوـت  ذوـفن  شرتـسگ  دـییأت  نمـض  ریز  حرـش  هب  یـشرازگ  یط  مه  ناـبآ 1356  رد 12  كاواـس 
یـسک ره  دیاب  ارچ  هک  دوش  یم  هتفگ  لفاحم  رد  : » درک ینارگن  زاربا  دنور  نیا  موادـت  هب  تبـسن  میقتـسمریغ  يا  هنوگ  هب  زیخاتـسر 

دریگ و رارق  يراک  سأر  رد  دیایب  ینامز  تشذگ  زا  سپ  هدرک ، تنایخ  یلم  تاسدـقم  روشک و  هب  يزور  هتـشاد و  يا  هدوت  قباوس 
نیا تبحص 

روآ فسأت  ردقچ  دنیوگ  یم  دنا و  هتشاد  يا  هدوت  قباوس  هک  دننک  یم  یفرعم  يدارفا  ارثکا  ار  بزح  دیدج  لوئسم  رداک  هک  تسا 
روشک هب  هک  ییاهنآ  فیلکت  سپ  دنـشاب  یلم  لئاسم  ناگدنهد  شزومآ  هک  دـننک  ادـیپ  ار  ناکما  نیا  قباس  ياه  يا  هدوت  هک  تسا 

یتسینومک هقباس  هک  يرگید  دارفا  اـهییاشال و  اـهیریزو و  دیعـس  تسیچ ؟ دـنا  هدرک  تمدـخ  زابرـس  کـی  یتسرپ  نطو  تروص  هب 
دنراد

(2)« .دنشاب هراک  همه  مه  زیخاتسر  هرود  رد  دیاب  ارچ 

ساسح رد  دارفا  نیا  زا  یهورگ  .دوب  ریذـپانراکنا  یتقیقح  زیخاتـسر ، بزح  ناکرا  رد  قباس  ياهیا  هدوت  هدرتسگ  ذوفن  لاح ، ره  رد 
.دندوب يدیلک  ياهتیلوئسم  ياراد  بزح  ياهتیریدم  نیرت 

بزح تیلاعف  نارود  نایاپ  ات  دیسر و  دوخ  جوا  هب  زیخاتسر  بزح  لکریبد  تمس  هب  يرهاب  دمحم  رتکد  ءاقترا  اب  هژیو  هب  دنور  نیا 
ياهیتیاضران شرتسگ  لاس 1357 و  زاغآ  اب  اما  .دننک  هیفـصت  زیخاتـسر  بزح  رد  ار  مدان  ياهیا  هدوت  دنتـسناوتن  نافلاخم  ابقر و  زین 

هدش روما  نادرگ  هنحص  رگید  زکرم  اههد  نویزیولت و  ویدار و  كاواس ، تلود ، بزح ، ناکرا  رد  هک  ییاهیا  هدوت  زا  داقتنا  یمومع 
زا یکی  دمحا ، ینب  دمحا  هلمج  زا  .تفرگ  دوخ  هب  يرتشیب  داعبا  دندوب 

بزح زا  سلجم  تـسیناریا  ناـپ  ياـضعا  ریاـس  هارمه  هـب  دادرخ 1357  رخاوا  رد  هــک  یلم  ياروــش  سلجم  هرود 24  ناگدـنیامن 
ياهیا هدوت  اتدمع  ار  میژر  دض  رب  یمدرم  ياهیمارآان  شرتسگ  یـسایس و  ياهیناماسبان  لماع   (3)، دوب هدرک  جورخ  مالعا  زیخاتسر 

تابجوم دوخ  هیور  فالخ  هدیجنـسان و  تامادقا  اب  هدرک و  هنخر  زیخاتـسر  بزح  هلمج  زا  تیمکاح و  ناکرا  هب  هک  تسناد  یباوت 
(4) .دنا هتخاس  مهارف  ار  مکاح  ماظن  یجیردت  یشاپورف 

ص:334
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.417632 .ش پ : یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  ویشرآ  - . 2
.دمآ دهاوخ  نایم  هب  نخس  یطوسبم  روط  هب  هراب  نیا  رد  یتآ ، ثحابم  رد  - . 3

32 و ص 62. صص 30 -  رویرهش 1357 ،  11 ش 51 ، لاس 38 ، اهیندناوخ ، يزیخاتسر ، ياه  تسیسکرام  دمحا ؛ دمحا ، ینب  - . 4
طوقـس هب  اتیاهن  هک  يولهپ  تموکح  هیلع  ناریا  تلم  مایق  تشادن و  تقیقح  زا  ینادنچ  هرهب  دـمحا  ینب  لیلحت  هک  تسین  يدـیدرت 
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ياضعا زا  یخرب  قباس و  ياهیا  هدوت  ذوفن  نایم  نیا  رد  هک  تشاد  يرامـشرپ  یعامتجا  یـسایس و  یخیرات ، لـیالد  دـش  رجنم  میژر 
.دهد حیـضوت  ار  يولهپ  تیمکاح  هعومجم  زا  مدرم  یتیاضران  للع  زا  یکچوک  شخب  دناوت  یم  تیمکاح  هندـب  رد  نویـساردفنک 

.میناد یم  فوطعم  زیخاتسر  بزح  تیریدم  نورد  رد  پچ  ياههورگ  ذوفن  هب  زیچ  ره  زا  شیب  ار  دمحا  ینب  نخس  نیا 
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زیخاتسر بزح  وضع  باوت  ياهیا  هدوت  یبلطم  یط  زیخاتـسر  بزح  تیلاعف  ياهزور  نیـسپاو  رد  مه  سیراپ  پاچ  دنومول  همانزور 
بزح رد  هک  یناسک  زا  يا  هدع  : » درک یبایزرا  نآ  زا  مدرم  یجیردت  ینادرگیور  بزح و  ياه  همانرب  تسکـش  هدـمع  لیالد  زا  ار 

رد  ) وکسم هب  رادافو  ياه  تسینومک  زا  ینعی  میدق  ياه  يا  هدوت  زا  دنتشاد  رارق  ساسح  ياهماقم  رد  زیخاتسر 

بزح يژولوئدیا  تیبثت  نیوکت و  يارب  اهنآ  دوجو  دنتـسه و  يژولوئدـیا  صـصختم  هک  دـنداد  یم  هولج  نینچ  دـندوب و  هتـشذگ )
کنیا دـندوب و  تسینوـمک  هتـشذگ  رد  اـهنیا  هک  دـنتفگ  یم  يژولوئدـیا  نیـصصختم  ناـمه  نیفلاـخم  دراد و  ترورـض  زیخاتـسر 

يژولوئدیا تیبثت  نیوکت و  يارب  هک  دنتـساوخ  یم  دندوب  يا  هدوت  هتـشذگ  رد  هک  يژولوئدیا  نیـصصختم  نیا  .دنا  هدش  تسیـشاف 
بزح

خیرات یقرتم  لوحت  ریـس  هک  دننک  تباث  کیتکلاید  نآ  اب  دندرک  یم  یعـس  دننک و  هدافتـسا  اه  تسینومک  کیتکلاید  زا  زیخاتـسر 
دوب زیخاتـسر  بزح  یلکریبد  ماقم  مئاق  رخاوا  نیا  ات  هک  يرتسگداد  یلعف  ریزو  .درادـن  ییادـج  مه  زا  تسا و  یکی  میژر  اـب  ناریا 

زیخاتــسر بزح  رد  هـک  نـیا  يارب  وا  هدـیقع  هـب  درک و  راوتــسا  ار  یــسارکومد  زکرمت و  لـصا  یتسیاـب  بزح  رد  هـک  تـفگ  یم 
هب بتارم  هلـسلس  هار  زا  وا  هیرظن  دـیامن و  زاربا  ددنـسپ  یم  هک  ار  هیرظن  ره  هک  تـسا  دازآ  یـسک  ره  دوـش  نیزگیاـج  یـسارکومد 

فرط زا  یمیمـصت  هک  نـیا  زا  دـعب  یلو  .دریگ  یم  میمـصت  بزح  ناـگرا  نیرتـالاب  دوـش و  یم  لـقتنم  بزح  يـالاب  ياـه  ناـگرا 
ياراد زیخاتـسر  بزح  رد  هک  يژولوئدـیا  ناسانـشراک  ...تسا  يرابجا  همه  فرط  زا  نآ  يارجا  دـش  هتفرگ  بزح  ناگرا  نیرتالاب 

ار زیخاتـسر  بزح  دـنیامن  قیبطت  زیخاتـسر  بزح  اب  ار  یتسینومک  یکیتکلاید  لوصا  هک  دنتـساوخ  یم  دـندوب و  ساسح  ياه  ماقم 
کی هب  لیدبت 

(1)  ...« دندرک يوتاتکید  بزح 

زیخاتسر بزح  رد  حلسم  ياهورین  نایماظنریغ  يرتسگداد و  تاضق 

عونمم بازحا  رد  حلـسم  ياهورین  یماظنریغ  لنـسرپ  يرتسگداد و  تاضق  تیوضع  دوش ، سیـسأت  زیخاتـسر  بزح  هکنآ  زا  لبق  ات 
نانآ تیلاعف  دنتشاد  دارفا  نیا  هک  یتمس  رطاخ  هب  نوناق ، .دوب 
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، زیخاتسر بزح  سیسأت  زا  سپ  .درمش  یمن  زاجم  دوب ، یهورگ  یسایس و  صاخ  يریگ  تهج  نمضتم  نوچ  یسایس  بازحا  رد  ار 
خر دـحاو  بزح  ياـضعا  ناـیم  رد  یبزح  یـسایس و  تاـفالتخا  ریگارف ، دـحاو و  یبزح  تیلاـعف  اـب  دـندرک  یم  روصت  هک  اـجنآ  زا 

زیخاتـسر بزح  تیوضع  هب  حلـسم  ياهورین  یماظنریغ  رداـک  يرتسگداد و  تاـضق  اـت  دـش  ذاـختا  ینوناـق  یتاـبیترت  داد ، دـهاوخن 
ریدم زایتما و  بحاص  نایروصنم ، رفعج  .دنزادرپب  یبزح  تیلاعف  هب  دنوش و  هتفریذپ 

رد هک  يا  هلاقمرـس  رد  دش  یم  هتخانـش  يرتسگداد  تاضق  ياه  هتـساوخ  راکفا و  رـشان  یعون ، هب  هک ، مدرم  قوقح  هیرـشن  لوئـسم 
رگید یهورگ  دوخ و  لیالد  تشون ، هیرشن  نیا  ياه  هرامش  زا  یکی 

: درک حیرشت  نینچ  زیخاتسر  بزح  هب  نتسویپ  موزل  يارب  ار  يرتسگداد  تاضق  زا 

مالعا نارواین و  خاـک  رد  [ 1353  ] هام دنفسا  هبنـشکی 11  زور  رهظ  زا  دـعب  رد  ناریا  تلم  ربهر  یتاـعوبطم  مهم  گرزب و  سنارفنک 
تالیکـشت اهنت  ناونع  هب  ناریا  یلم  زیخاتـسر  مان  هب  دحاو  دیدج و  بزح  کی  لیکـشت  رگیدـکی و  رد  یـسایس  بازحا  هیلک  ماغدا 

زا روشک  یعامتجا  یسایس و 

تـسد ...تسا  هدروآ  دوجو  هب  ناریا  تلم  فلتخم  ياههورگ  فونـص و  تاقبط و  مامت  رد  یناجیه  روش و  گرزب ، هاشنهاش  يوس 
نادنمراک و ات  هتفرگ  لیکو  یضاق و  زا  تلادع  يارجا  ناراکردنا 

اههورگ ریاس  اب  يرتسگداد  خاک  رد  عامتجا  لیکشت  ییامهدرگ و  اب  زین  ییارجا  يرادا و  نانکراک 

لوصا ناریا و  یهاشنهاش  ماظن  هب  ار  دوخ  يرادافو  رگید  راب  دـنداد و  تبثم  خـساپ  دوخ  رتسگداد  هاشداپ  ياون  هب  دـندش و  اوآ  مه 
.دنتشاد مالعا  هدش  انب  نآ  هیاپ  رب  يرتسگداد  هک  تلم  هاش و  دیفس  بالقنا  یساسا و  نوناق 

مارتحا تیاـعر  تلادـع و  يارجا  رد  لـماک  یفرط  یب  ظـفح  روظنم  هب  فلتخم و  بازحا  اـه و  تیعمج  دوجو  تلع  هب  هتـشذگ  رد 
نونکا یلو  دـندوب  عونمم  اهنآ  هب  هتـسباو  ياه  تیعمج  یـسایس و  بازحا  رد  تیوضع  زا  ییاضق  لغاشم  نایدـصتم  ییاـضق  نوئش 

درادـن و دوجو  تروص  ره  هب  یگناگود  یتیعمج و  یبزح و  یفالتخا  رگید  هدـمآرد و  هچراـپکی  تروص  هب  بازحا  اـه و  تیعمج 
ینوناـق و عنم  نیا  دوجو  دـنور ، یم  شیپ  هب  ناریا  یلم  زیخاتـسر  رد  دوخ  گرزب  هاـشنهاش  يربـهر  ناریا و  مچرپ  ياول  تحت  همه 

تسا یتلادع  یب  یعون  دنتسه  نارگید  قوقح  نابهگن  ظفاح و  دوخ  هک  یناسک  هب  تبـسن  مه  نآ  قح  نیا  زا  تاضق  ندرک  مورحم 
عامتجا رد  تبسانم  نیمه  هب  و 

هتشادرب نانآ  ياپ  شیپ  زا  ینوناق  عدار  عنام و  نیا  دندرک  اضاقت  تاضق  يرتسگداد  خاک  گرزب 

یهاشنهاش و ماظن  ظفاح  هک  نانآ  هب  يرتسگداد  تالیکشت  لوصا  نوناق  هدام 52  وغل  اب  دوش و 

لکـشتم فوفـص  هب  زین  لعفلاب  اههورگ  رگید  نوچمه  دوش  هداد  هزاجا  دنتـسه  تلم  هاش و  بالقنا  یـساسا و  نوناـق  لوصا  يرجم 
(1) .دندنویپب ناریا  یلم  زیخاتسر  تلم و 
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رد يرتسگداد  تاضق  تیوضع  يارب  ینوناق  یمیمـصت  ذاختا  ترورـض  رب  درپس ، پاچ  هب  اهیندـناوخ  هماـن  هتفه  رد  یلم » زیخاتـسر 
نیشیپ بازحا  زا  اوتحم  مه  لکـش و  رظنم  زا  مه  ار  نآ  هک  زیخاتـسر  بزح  زایتما  هوجو  ندرمـشرب  اب  درک و  دیکأت  زیخاتـسر  بزح 

هک يرهاـط  لـالج   (1) .دوش هتـشادرب  ناـیم  زا  یـسایس  بازحا  رد  تاـضق  تیوـضع  عـنم  نوناـق  درک  هیـصوت  تخاـس ، یم  زیاـمتم 
باوصان هتبلا  لیالد  دوب ، زیخاتسر  شا  هناگی  بزح  هاش و  هب  تبسن  یسولپاچ  قلمت و  زا  لامالام  نایروصنم ، رفعج  ریظن  شداهنشیپ 

: تسا هتشاد  نایب  ریز  حرش  هب  ار  نآ  ینوناق  عنم  نتشادرب  زیخاتسر و  بزح  هب  تاضق  نتسویپ  ترورض  يارب  دوخ 

نامیا داقتعا و  اهنآ  یلصا  همانمارم  هک  تسا  هعماج  تاقبط  مامت  زا  لکشتم  گرزب  عیسو  ههبج  کی  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح  - 1
تکلمم تاقبط  همه  همانمارم  نیا  رد  نوچ  دشاب و  یم  ناریا  مدرم  هاش و  بالقنا  ناریا و  یـساسا  نوناق  ناریا و  یهاشنهاش  نیئآ  هب 

دوش یمن  دنراد  داحتا  قافتا و 

ناوت یم  تخاس و  عونمم  یلم  تالیکشت  نینچ  رد  تیوضع  زا  دنراد  تواضق  تمـس  هک  ار  تکلمم  نیا  دارفا  زا  نیعم  هتـسد  کی 
.تشاد بوسحم  هتسد  نیا  یعامتجا  ملسم  قح  زا  تفلاخم  فیدر  رد  يزیچ  ار  تیعونمم  نیا  همادا 

اب فلتخم  بازحا  تکلمم  رد  هک  دوب  یتـیعقوم  رد  درک  یم  باـجیا  بازحا  رد  تکرـش  زا  ار  تاـضق  تیعوـنمم  هک  یتاـبجوم  - 2
ياه هتـسد  هک  درک  یم  ییاه  تیعقوم  باجیا  اههورگ  نیا  هزراـبم  تهج  رد  تسایـس  رازاـب  تشاد و  دوجو  نوگاـنوگ  ياـهراعش 

قح تیوقت  ًالمتحم  هیـضق و  فرط  هب  وا  رظن  انایحا  یـضاق و  یفرط  یب  مدـع  هرطاخم  رد  ناـش  عفاـنم  يدراوم  رد  اـسب  هچ  روکذـم 
یفرط یب  زا  فارحنا  ضرف  هدش و  داجیا  لکـشتم  هورگ  کی  یلم  عفانم  ساسا  رب  تکلمم  رد  هک  الاح  یلو  تفرگ  یم  رارق  یـسک 

ندرک رتهب  هچ  ره  يارب  شالت  تهج  رد  همه  یفتنم و  بزح  يابقر  لباقم  رد 

هک اضق  هبترم  نابحاص  یضاق و  هتسد  هک  تسا  دروم  هب  رایسب  دنتسه  یفتنم  ًالمع  دنتسه  هعماج 

زا فلتخم  فوفـص  یـشزومآ و  یهاگـشناد -  ناردارب  ریاس  رانک  رد  دنا  هشیدـنا  رکفت و  یبرجت و  یملع و  تازایتما  زا  رادروخرب 
.دنزادرپب یلم  زیخاتسر  بزح  ریسم  رد  یعامتجا  ياه  ششوک  هب  هتفرگ و  رارق  یعامتجا  فوفص 

اهنآ هنازور  راک  دروم  رد  اه و  ترورـض  همه  اـب  ییاـضق  روما  رد  یفرط  یب  هک  دـنا  هدرک  كرد  هعماـج  يرتسگداد و  تاـضق  - 3
طباوض و مکح  هب  تسا  يرهق  دوشب و  تکلمم  دحاو  بزح  رد  ینهیم  یلم و  ياهتیلاعف  زا  یـضاق  يریگ  هرانک  بجوم  دـناوت  یمن 

هقبط نیا  تیمورحم  رب  لمتشم  یفرط  یب  نیا  یلو  تسا ، یفرط  یب  شراک  نیلوا  یضاق  ره  هحورطم  ياه  هدنورپ  رد  ییاضق  دعاوق 

.دوشب دیابن  یلم  تبهوم  کی  زا 

هب نتسویپ  زا  تیمورحم  همادا  رد  يرتسگداد  تاضق  رگا  هک  دهد  یم  ناشن  ناراکمه  روصت  قفا  منز و  یم  سدح  هک  روط  نآ  - 4
هک یبصانم  تاقلعت و  همه  اب  دنربب  رس  هب  دوخ  لآ  هدیا  بزح 
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بزح فوفـص  رد  ار  دوخ  هلوحم  فیاظو  زا  يریگ  هراـنک  یگتـسشنزاب و  تساوخرد  اـب  دـنوش  راـچان  يریثک  هورگ  دـیاش  دـنراد 
.دنزاسب زکرمتم  ناریا  یلم  زیخاتسر 

قطنم لالدتـسا و  لها  هزنم و  رکفتم و  رونم و  هورگ  ءزج  یـضاق  هقبط  ناریا  خـیرات  راودا  همه  رد  هیقار و  ياـهروشک  ماـمت  رد  - 5
تیمورحم دنا و  هداد  یگتـسیاش  ناحتما  زین  هلوحم  بصانم  رد  هدش و  يرادا  تامدخ  ناملراپ و  وضع  دنناوت  یم  دنا و  هدـش  هفرعت 

یلم ياه  تیلاعف  هب  دورو  زا  اهنآ 

دروم هب  اج و  هب  مادقا  کی  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح  هب  نایـضاق  دورو  برد  شیاشگ  تهج  نیا  زا  هدشن ، ناونع  دیق و  هاگ  چـیه 
.تسا

ات فرـش  تیلم و  ملـسم  روشنم  مکح  رد  يرتسگداد  تاضق  يارب  نمهب 41  مشـش  بالقنا  یـساسا و  نوناق  یهاشنهاش و  ماظن  - 6
دحاو فص  هب  دنا  هداتسیا  ناج  راثن  دح  رس  ات  قیرط  نیا  رد  هک  ار  یهورگ  تساور  هنوگچ  تسا  هتفر  شیپ  شتـسرپ  سدقت و  دح 

...یتسه یبزح  ياهتیلاعف  زا  عونمم  نوناق  مکح  هب  وت  هک  دش  رکذتم  دادن و  هار  ناریا  یلم  زیخاتسر 

دـمآ و دـنناوت  یمن  باسح  هب  یناریا  هک  يا  هتـسد  هب  فص  نیا  زا  ندوب  رانک  صاـصتخا  تکلمم و  دارفا  همه  یعمج  لیکـشت  - 7
هک دنک  یم  باجیا  لکشت  نیا  لماوع  ندش  رت  مکارتم  هچ  ره  ترورض 

.دیآ لمع  هب  مزال  مادقا  ناریا  یلم  زیخاتسر  بزح  رد  تاضق  تیوضع  روظحم  عفر  يارب  اروف 

لیصا موهفم  هب  هدنزاس و  بالقنا  کی  زا  رادروخرب  هک  ام  دنوش و  یم  تاروظحم  عفاد  بلغا  تارورـض  یعامتجا  تالوحت  رد  - 8
نتـسویپ ترورـض  ات  مینک  حالـصا  ار  یلم  بزح  رد  تیوضع  زا  تاضق  تیعونمم  دننام  نیناوق  رتدوز  هچ  ره  هک  دـیاب  میتسه ، نآ 

.دنک نت  هب  لمع  هماج  رتدوز  تلم  هدرشف  مه  هب  فوفص  هب  هورگ  نیا 

نمادکاپ و شکتمحز و  فیرش و  فنـص  کی  لاح  نایب  ساسا  رب  يرتسگداد و  هاگتـسد  تلود و  اب  لاقم  نیا  رد  نم  نخـس  يور 
غامد و نادب  هجوت  تهکن  مراودیما  هک  تسا  نمهب 41  مشش  بالقنا  یساسا و  نوناق  یهاشنهاش و  نییآ  هب  دنبیاپ  لالدتـسا و  لها 

(1) .دزاس نیگآرطع  ار  همه  ناج 

رالات رد  يرادا  نادنمراک  تاضق و  زا  یهورگ  دراپـسب  پاچ  هب  تایرـشن  رد  ار  داهنـشیپ  نیا  يرهاط ، لالج  هکنآ  زا  لبق  زور  کی 
تامادقا نیا  لابند  هب   (2) .دندوب هدش  زیخاتسر  بزح  رد  تیوضع  راتـساوخ  هداد و  لیکـشت  يا  ییامهدرگ  يرتسگداد  تاعامتجا 

درک سلجم  میدقت  يا  هحیال  دنفسا 1353  رد 27  تلود  تأیه  دریگرب ، رد  ار  تاضق  یمامت  نماد  تسناوت  یمن  هتبلا  هک  یـشیامن 
يرتسگداد نویـسیمک  .دـش  زیخاتـسر  بزح  رد  ییاضق  لغاشم  ناگدـنراد  تیوضع  تیعونمم  نوناق  وغل  راتـساوخ  نآ  ساسا  رب  و 

هـسلج هس  یط  یلم  ياروش  سلجم  نآ  لابند  هب  .داد  رارق  بیوصت  دـییأت و  دروم  ار  تلود  هحیـال  نیا  نیدرورف  رد 24  زین  سلجم 
روش و
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تاسلج یط  ابقاعتم  روبزم ، يأر  (1) و  داد يأر  زیخاتـسر  بزح  رد  ییاضق  لغاشم  ناگدنراد  تیعونمم  نوناق  وغل  هب  اتیاهن  هرکاذم 
(2) .دیسر بیوصت  هب  انس  سلجم  مشش  هرود  147 و 148 

ریگارف دحاو و  بزح  رد  تیوضع  هزاجا  انوناق  امـسر و  تشهبیدرا 1354  خیرات 31  رد  اتیاهن  ییاضق  لغاشم  ناگدنراد  هکنیا  وگ 
زج دـیامن  یم  دـیعب  میرادـن و  يا  هدنـسب  یهاگآ  زیخاتـسر  بزح  هب  تبـسن  تاضق  هجوت  نازیم  زا  اما  دـندرک ، بسک  ار  زیخاتـسر 

حلاصم هک  كدنا  یهورگ 

.دنشاب هداد  تیاضر  زیخاتسر  بزح  رد  تیوضع  هب  تاضق  تیرثکا  درک ، یم  اضتقا  نانآ  يداصتقا  يرادا و  یسایس ،

، دیدرگ رجنم  ددجم  يراذگنوناق  ای  هتشذگ  نیناوق  رد  رییغت  هب  زیخاتسر  بزح  رد  نانآ  تیوضع  هک  ییاه  هتسد  لغاشم و  رگید  زا 
حرش هب  نآ  ساسا  رب  هک  دیسر  بیوصت  هب  يا  هدحاو  هدام  یلم ، ياروش  سلجم  هسلج 229  رد  .دندوب  حلسم  ياهورین  نایماظنریغ 

: دنوش وضع  زیخاتسر  بزح  رد  ات  دنتفای  ار  نآ  تخب  حلسم  ياهورین  یماظنریغ  نانکراک  ریز 

تلم هاش و  بالقنا  یساسا و  نوناق  یهاشنهاش ، ماظن  هب  داقتعا  ساسا  رب  هک  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوضع  هدحاو -  هدام 
یماظنریغ و نادنمراک  هیلک  يارب  تسا  هدش  هدراذگ  ناینب 

رد روبزم  نانکراک  تسا و  زاجم  تقوم  تباث و  یمـسرریغ و  یمـسر و  زا  معا  یهاشنهاش  حلـسم  ياهورین  نارگراک  نادـنمرازفا و 
(3) .دنشاب یمن  یسایس  بازحا  رد  نایماظن  تکرش  عنم  تاررقم  نیناوق و  لومشم  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  تیوضع  دروم 

مان و تبث  رگا   (4) .تشذگ زین  انـس  سلجم  ناگدنیامن  بیوصت  دـییأت و  زا  دادرخ 1354  رد 14  یلم  ياروش  سلجم  هبوـصم  نیا 
یماظنریغ نانکراک  زا  ییانتعا  لباق  دادعت  دیدرتالب  میهد  رارق  لمع  كالم  ار  زیخاتسر  بزح  رد  تیوضع  صوصخم  رتفد  ياضما 

.دندرک بسک  ار  بزح  رد  تیوضع  راختفا  سپ  نآ  زا  زین  حلسم  ياهورین 
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زیخاتسر بزح  نازومآ و  شناد 

شیازفا تدـش  هب  ار  بزح  نیا  ياضعا  مقر  زیخاتـسر ، بزح  رد  نانآ  مان  تبث  هک  دـندوب  مدرم  زا  يراشقا  هرمز  رد  نازومآ  شناد 
دج هب  ار  بزح  رد  نازومآ  شناد  تیوضع  عوضوم  زیخاتسر ، بزح  تیلاعف  لیاوا  نامه  زا  رما  نالوئـسم  تهج ، نیمه  هب  .داد  یم 

ماـقم و بزح  يوس  زا  هک  درک  مـالعا  لاس 1354  لیاوا  رد  زیخاتـسر  بزح  لـکریبد  ادـیوه ، ساـبع  ریما  .دـنداد  رارق  هجوت  دروم 
زیخاتـسر بزح  اب  روشک  تیعمج  زا  میظع  رـشق  نیا  يراکمه  هب  ات  دش  دهاوخ  نازومآ  شناد  یهدنامزاس  رومأم  هژیو  یتالیکـشت 

ياه نامزاس  ناگدنیامن  زا  يا  هرگنک   » هام 1354 نیدرورف  ینایاپ  ياهزور  یط  داد  هدعو  نینچمه  ادیوه  .دشخب  يرتشیب  ماجـسنا 
(1) .دش دهاوخ  لیکشت » نارهت  رد  ناریا  یلم  زیخاتسر  بزح  هب  هتسباو  روشک  رسارس  نازومآ  شناد 

نارهت رد  نـیدرورف 1354  رد 30  زیخاتـسر  بزح  هب  هتـسباو  حالطـصا  هب  نازوـمآ  شناد  هرگنک  دوـب  هداد  هدـعو  ادـیوه  هکناـنچ 
ریز نازومآ  شناد  ناگدنیامن  زا  رفن  رازه  کی  دودح  دش و  لیکشت 

بیترت نیدب  .دندرک  یگتسبمه  مالعا  زیخاتسر  بزح  اب  نازومآ  شناد  يرفن  نویلیم  دنچ  تیعمج  فرط  زا  روشک  رسارس  لاس   18
هک یلاح  رد  دروآ ؛ تسد  هب  دیدج  وضع  نویلیم  ود  زا  شیب  يا  هنیزه  هنوگ  چیه  ابیرقت  لمحت  نودـب  هرابکی و  هب  زیخاتـسر  بزح 

هتفرگ رارق  هداد  خر  تالوحت  نوچ  دنچ و  رد  یبسن  روط  هب  ولو  نانآ  مهد  کی  رثکادح  دادعت  نیا  زا  دور  یمن  نامگ 

زا یکی  نازومآ  شناد  نامزاس  : » درک حیرـصت  زیخاتـسر  بزح  لکریبد  ادـیوه  سابع  ریما  هرگنک ، ناـمه  رد  لاـح ، نیا  اـب  .دنـشاب 
هدعو دوخ  نانخـس  زا  يرگید  شخب  رد  ادـیوه   (2)« .دوب دـهاوخ  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح  ياه  ناـگرا  نیرت  مهم  نیرت و  میظع 

هاشنهاش ياهدومنهر  زا  ماهلا  اب  هتسناوت  ناریا  : » داد يزومآ  شناد  هرگنک  رد  ناگدننک  تکرـش  هب  مه  يرگید  هیاپ  یب  اساسا  ياه 
.تسامـش تسد  رد  تکلمم  هدنیآ  .دیآ  رامـش  هب  يداصتقا  یـسایس و  رظن  زا  ایند  تردق  جنپ  هلمج  زا  یکیدزن  هدـنیآ  رد  رهمایرآ 

(3)« .تشاد میهاوخ  رگید  لاس  يارب 2500  رت  نشور  هشیمه  ياهزور  دیراد  ناناوج  امش  هک  يا  هیحور  اب  مراد  نانیمطا 

بزح هب  روشک  رـسارس  نازومآ  شناد  زا  نت  نوـیلیم  کـی  دودـح  هرگنک ، يرازگرب  زور  ناـمه  رد  دوـب  هدـش  هتفگ  هک  یلاـح  رد 
رازه هرگنک  دش  مالعا  دعب  زور  کی  دنا ، هتسویپ  زیخاتسر 
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نازومآ شناد  زا  نت  رب 000,200,2  غلاب  یتیعمج  نآ  ساسا  رب  هک  دومن  بیوصت  يا  همانساسا  هلاس ، ات 18  نازومآ 14  شناد  هرفن 
زیخاتسر بزح  هب  هتسباو  هتفای  ماجسنا  نامزاس  نیلوا  روشک 

بیترت نیدب  دندوب و  لاس  ات 18  ینس 14  لدعم  ياراد  زیخاتسر  بزح  وضع  نازومآ  شناد  هک  ییاجنآ  زا   (1) .درک یم  سیسأت  ار 
لقعت زا  يا  هجرد  هب  زونه  مه  يرکف  ظاحل  هب  زین  دنتـشاد و  رارق  یتموکح  ياهداهن  طلـست  لرتنک و  تحت  هدـیدع  تاهج  زا  زونه 
شناد ياهلکـشت  نایم  رد  بزح  يرهاظ  ذوفن  دننک ، لیلحت  هیزجت و  ار  روشک  یعامتجا  یـسایس ، عاضوا  دنناوتب  هک  دندوب  هدیـسرن 

ياه هماـنرب  يارجا  يارب  دنتـسناوت  یم  دـندرک  یم  هدارا  رما  نالوئـسم  هاـگره  تفرگ و  یم  تروص  يرتمک  تالکـشم  اـب  يزومآ 
(2) .دنیامن مادنا  ضرع  هدرک ، جیسب  زیخاتسر  بزح  وضع  نازومآ  شناد  زا  يرت  لکشتم  فوفص  دوخ  هاگیب  هاگ و  یشیامن 

یهایـس نآ ، ریاظن  اهنـشج و  مسارم ، يرازگرب  ماگنه  هب  زیخاتـسر  بزح  ياضعا  زا  یمیظع  رـشق  ناونع  هب  نازومآ  شناد  نیاربانب ،
یبزح تاغیلبت  تیقفوم  يارب  ییانتعا  لباق  رکشل 

رطاخ هب  اتدمع  نازومآ  شناد  زا  یخرب  هک  دوب  هدمآ  شیپ  مه  يدراوم  هتبلا  .دندش  یم  بوسحم 

نیا رد  تیلاعف  هب  یتبغر  نادـنچ  دـندرک  یم  بسک  دوخ  ناکیدزن  ریاس  هداوناـخ و  ياـضعا  زا  هک  یعاـمتجا  یـسایس ، ياـهیهاگآ 
ره رد   (3) .دندرک یم  راکنا  زین  ار  زیخاتـسر  بزح  رد  دوخ  تیوضع  یتح  دـنتفای  یم  یناکما  هاگره  دنتـشادن و  یبزح  تاعامتجا 

.تسا هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  يرت  يدج  يزیر  همانرب  نازومآ ، شناد  يارب  زیخاتسر  بزح  زاغآ ، نامه  زا  دیسر  یم  رظن  هب  لاح ،
دهاوخ لابند  تیدج  اب  ار  روشک  رسارس  نازومآ  شناد  یسایس  شزومآ  زیخاتـسر  بزح  سپ  نآ  زا  هک  دش  مالعا  هامریت 1354  رد 

یهاـفر و لـئاسم  رد  زین  دـش و  دـهاوخ  ریـسفت  حیرـشت و  نازوـمآ  شناد  يارب  لـصفم  روـط  هب  بزح  ياـهتلاسر  فادـها و  درک و 
(4) .دوب دهاوخ  سوسحم  بزح  روضح  زین  هریغ  یگنهاشیپ و  یشزرو ، یحیرفت ،

رامـش هب  زیخاتـسر » ناـناوج   » ناوـنع تـحت  یگتفه  يا  هیرـشن  هاـمریت 1354  رد  نازوـمآ  شناد  یهاــگآ  يربـخ و  شــشوپ  يارب 
طخ درک  حیرـصت  تشاد ، هیرـشن  نیا  اب  ریت 1354  رد 24  هک  يا  هبحاصم  رد  هاش  .دـش  هدوزفا  زیخاتـسر  بزح  ناـگرا  تاـعوبطم 

نییعت بزح  يوس  زا  هیرشن  نیا  یشم 
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رب ات  دوب  دـهاوخ  روشک  فادـها  دربشیپ  رد  نآ  شقن  زیخاتـسر و  بزح  ياهتلاسر  فادـها و  حیرـشت  نآ  هدـمع  هفیظو  دوش و  یم 
هرادا يارب  ار  مزال  یگدامآ  نازومآ  شناد  هدنیآ ) رد   ) نآ ساسا 

نآ تایرــشن  یخرب   (1) .دـنیآرب دوـخ  ریطخ  فیاـظو  هدـهع  زا  ناریا » گرزب  ندـمت  نارود  زاـغآ  اـب   » دـنروآ و تسد  هـب  هعماـج 
زا ییاه  هشوگ  رکذ  اب  لاح  روخارف  هب  کی  ره  دندرک و  یبایزرا  مهم  ار  زیخاتـسر  ناناوج  یگتفه  هیرـشن  اب  هاش  هبحاصم  راگزور ،

(2) .دنداد زردنا  نآ  نتسب  راک  هب  قمعت و  يارب  ار  دوخ  نابطاخم  شیاهدومنهر ، اه و  هیصوت 

بیترت يا  هرگنک  هامریت 1355  رد  ناـناوج  نازومآ و  شناد  رتشیب  هچ  ره  ندرک  لکـشتم  تهج  دـمآرب  ددـص  رد  زیخاتـسر  بزح 
ات دـندش  مازعا  روـشک  فـلتخم  ياهناتـسا  هب  بزح  يوـس  زا  ییاـه  تأـیه  هرگنک  يرازگرب  زا  لـبق  اـهزور  اتـسار  نیمه  رد  .دـهد 

ًالامتحا (3) و  دنهد شزومآ  هرگنک  رد  تکرش  یگنوگچ  يارب  ار  بزح  نازومآ  شناد  ناناوج و  بختنم  ناگدنیامن 

یهاوخرظن ناناوج  نازومآ و  شناد  زا  نآ  رد  هحورطم  لئاسم  هرگنک و  يرازگرب  تیفیک  هرابرد 

همانرب هک  هرگنک  نیا  .تفای  شیاشگ  رهمایرآ  هاگـشزرو  رد  ریت 1355  رد 15  نازومآ  شناد  ناـناوج و  گرزب  هرگنک   (4) .دندرک
همانزور  (5) .دش یم  بوسحم  زیخاتـسر  بزح  يزومآ  شناد  هرگنک  نیمود  عقاو  رد  درک  زاغآ  دهعیلو  يولهپ  اضر  مایپ  اب  ار  دوخ 

: درک يدنب  هتسد  ریز  حرش  هب  ار  زیخاتسر  بزح  يزومآ  شناد  هرگنک  نیمود  فادها  اهدرواتسد و  ناگدنیآ 

روشک رسارس  نازومآ  شناد  رثؤم  میقتـسم و  تکراشم  يارب  زیخاتـسر  بزح  يوس  زا  نازومآ  شناد  هرگنک  نتفای  نایاپ  اب  نامزمه 
يا هدرتسگ  ياه  همانرب  بزح -  هب  هتـسباو  نامزاس  اهنت  نازومآ -  شناد  نامزاس  بوچراچ  رد  هژیو  هب  یعامتجا  ياـه  تیلاـعف  رد 

ناتسریبد ره  زا  .ددرگ  یم  داجیا  بزح  رد  یشزومآ  لئاسم  هب  یگدیـسر  يارب  یمئاد  رتفد  کی  هلمج  زا  .تسا  هدش  هدید  كرادت 
طبار ناونع  هب  هسردم  نامه  نازومآ  شناد  باختنا  هب  زومآ  شناد  کی  روشک  رسارس  رد 

ناریبد و مامت  هب  زین  بزح  يوس  زا  .دوب  دـهاوخ  سامت  رد  لحم  نامه  یبزح  نالوئـسم  اب  هک  دـش  دـهاوخ  نییعت  بزح  اب  هسردـم 
نازومآ و شناد  تالکـشم  لـئاسم و  یـسررب  طاـبترا و  نیا  شرتسگ  تسا ، هدـش  هداد  روتـسد  روشک  رـسارس  رد  یبزح  نالوئـسم 

لئاسم هب  یگدیسر  يارب  یمئاد  رتفد  کی  بزح  زکرم  رد  نینچمه  .دوش  ششوک  یـشزومآ  ياهراک  هنیمز  رد  نانآ  زا  یهاوخرظن 
رد نازومآ  شناد  .دوش  یم  داجیا  دوش  یم  حرط  هئارا و  نازومآ  شناد  يوس  زا  هک  یشزومآ 
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(1) .دنشاب سامت  رد  امیقتسم  رتفد  نیا  اب  دنناوت  یم  لیامت  تروص 

لباق ذوفن  هب  ناوت  یمن  نازومآ  شناد  یـسایس  شزومآ  هب  نتخادرپ  زا  لبق  دندوب ، دقتعم  یبزح  روما  ناراکردنا  تسد  نالوئـسم و 
رد دوب و  راودیما  میظع  لیخ  نیا  نایم  رد  بزح  يانتعا 

رد لح  هار  نیرت  مهم  درک  یمن  تیافک  هتبلا  يزومآ ، شناد  هدرتسگ  تیعمج  شزومآ  يارب  یبزح  هدـش  تیبرت  رداک  هک  یطیارش 
نیا ات  دش  وجتسج  اهناتسریبد  سرادم و  ناملعم  یسایس  شزومآ 

دش مالعا  هامرذآ 1355  رخاوا  رد   (2) .ددرگ لقتنم  نازومآ  شناد  هب  دنا  هدـید  یـسایس  شزومآ  دوخ  هک  یناملعم  قیرط  زا  هفیظو 
بزح هب  هتسباو  ياضعا  نامزاس   » هب نامزاس  نیا  مان  تفرگ و  دهاوخ  تروص  یتاحالـصا  يزومآ  شناد  نامزاس  همانـساسا  رد  هک 
ناونع هب  داژندمحم  فسوی  رذآ 1355  رد 24  دریگرب .» رد  ار  روشک  لاس  زا 18  رتمک  دارفا  همه  ات   » تفای دهاوخ  رییغت  زیخاتـسر »

حیرصت بزح  نالوئسم  لوق  زا  لاس 1355  هام  يد  رد 11  زیخاتسر  همانزور   (3) .دـش هتفرگ  رظن  رد  نامزاس  نیا  تقوم  تسرپرس 
رظنم زا  اـما ، تسا ، رادروخرب  یفاـک  راـیتخا  زا  یلخاد  روما  ماـجنا  رد  زیخاتـسر  بزح  هب  هتـسباو  نازوـمآ  شناد  ناـمزاس  هک  درک 

نیا هتـشون  هب  .درک  دـهاوخ  لمع  بزح  يربهر  هاگتـسد  تیادـه  شـشوپ و  تحت  یـسایس  ياهیریگ  تهج  يرکف و  ياـهدومنهر 
مظنم شزومآ  اب  هتبلا  هک  زیخاتسر ، بزح  هب  هتسباو  نازومآ  شناد  نامزاس  همانزور ،

هلحرم نیا  رد  .تسا  هدـنیآ  یـسایس  یعامتجا و  ياهتیلاعف  يارب  ناناوجون  ناناوج و  يرای  هدامآ   » دوب دـهاوخ  هارمه  ناـنآ  یـسایس 
شرورپ شزومآ و  نالوئسم  ناریبد و  ناملعم و  يوس  زا  دیاب 

ات دنوش  يرواد  تواضق و  تردق  رادیب و  ینادجو  ياراد  نازومآ  شناد  ات  دوش  هتفرگ  یتامیمصت 

هدـنیآ ياـه  تیلوئـسم  لوبق  تمدـخ و  هداـمآ  تهج  ره  زا  یلم  شزوـمآ  يریگارف  اـب  ینهیم و  یلم و  لـئاسم  تخانـش  اـب  دـنناوتب 
(4)« .دنشاب یعامتجا 

ناناوج و یـشزرو  تاناکما  ندروآ  مهارف  تهج  ییاهـشالت  زیخاتـسر  بزح  لوا  هجرد  نالوئـسم  لاس 1355  ینایاپ  ياـههام  یط 
هژیو هب  دـنداد و  ماجنا  تفرگ ) یم  رب  رد  ار  لاس  ات 18  نازومآ 14  شناد  ماـمت  عقاو  رد  هک   ) زیخاتـسر بزح  وضع  نازومآ  شناد 

، راگزومآ دیشمج 

یشزرو تاناکما  هعسوت  يارب  یطوسبم  ینارنخس  یط  نمهب 1355  لوا  رد  نآ  تقو  لکریبد 
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.تسین تسد  رد  یعالطا  اه  هدعو  نیا  ندش  یلمع  فیک  مک و  زا  اما   (1) .داد ییاه  هدعو 

زا يرامش  داد و  یم  بیترت  یتاسلج  روشک  فلتخم  ياهشخب  رد  هاگ ، دنچ  زا  ره  زیخاتسر  بزح  هب  هتسباو  نازومآ  شناد  نامزاس 
ینانخـس نآ  فادـها  دربشیپ  رد  نازومآ  شناد  فیاظو  بزح و  یلک  لئاسم  هراـبرد  تاـعامتجا  نیا  زا  یخرب  رد  بزح  نالوئـسم 

نازومآ شناد  ناگدـنیامن  زا  هرفن  ای 15  یهورگ 14  راب  کی  لقادـح  ناـمزاس  نیا  تیلاـعف  نارود  لوط  رد   (2) .دندرک یم  داریا 
رادید روشک  نآ  یحیسم  تارکومد  بزح  ناناوج  نامزاس  ناگدنیامن  اب  دندرک و  رفس  ناملآ  روشک  هب  زیخاتـسر  بزح  هب  هتـسباو 

یـشیامن و هبنج  افرـص  دوبن و  انتعا  لباق  نادنچ  دوب ، دودعم  رایـسب  نآ  دادعت  هک  اهرفـس  هنوگنیا  درواتـسد  لاح ، نیا  اب   (3) .دندرک
(4) .تشاد یغیلبت 

تاسلج تالیکـشت ، .درک  یقلت  تیمها  اب  ناوت  یمن  نادـنچ  ار  روشک  نازومآ  شناد  اب  زیخاتـسر  بزح  طـباور  یلک ، تواـضق  رد 
یمن زگره  نآ  ریاظن  اـه و  لمعلاروتـسد  یخرب  رودـص  یلمع ، ياـه  هبنج  دـقاف  یلک و  اتدـمع  ياـه  هماـنزارت  هئارا  هاـگیب ، هاـگ و 

نالوئـسم لاح ، ره  رد  .دشاب  زیخاتـسر  بزح  يدج  ياهتیلاعف  رد  نازومآ  شناد  میظع  نامزاس  تکراشم  شرتسگ  نماض  تسناوت 
يراذگرثا دنناوت  یم  نازومآ  شناد  هب  طوبرم  روما  رد  دنهد  ناشن  هکنیا  يارب  بزح 

رد بزح  شقن  رب  دـناوتب  هک  دوب  ینآ  زا  رت  گنر  مک  تامادـقا  نیا  مامت  هرمث  اما  .دـندیزای  تسد  تیمها  یب  یتامادـقا  هب  دـنیامن 
هک دش  يراج  اهنابز  رب  يزیمآداقتنا  نانخس  روشک  رانک  هشوگ و  زا  تیاهن  رد  دراذگب و  ياج  رب  يدج  یناشن  نازومآ  شناد  نایم 

لیخ نیا  اراکشآ  هک  هدوب  نازومآ  شناد  یعامتجا  یـسایس ، تیبرت  هب  نآ  نیلوئـسم  زیخاتـسر و  بزح  يدج  هجوت  مدع  زا  یکاح 
تشهبیدرا هبنـش 16  زور  رد  هلمج  زا  .تسا  هداد  قوس  میژر  فلاخم  راکفا  يوس  هب  ار  زیخاتـسر  بزح  ياضعا  حالطـصا  هب  میظع 

دنچ  » دوب هدش  رازگرب  زیخاتسر  بزح  هدنزاس  حانج  ربهر  يراصنا ، گنـشوه  روضح  اب  هک  يا  هسلج  یط  جوسای  رهـش  رد  ، 1357
هب نایگنهرف  زا  نت 

ریخا ياهلاس  رد  هک  دندش  رکذتم  دندرک و  هراشا  تسا  نانآ  هجوتم  رذـگهر  نیا  زا  هک  يرطخ  و  ناناوج » یقالخا  يرکف و  نارحب 
نیرت تیعمجرپ  لاح ، نیع  رد  نیرت و  مجـسنم  یبالقنا  تکرح  جوم  هک  یتسار  هب   (5) .تسا هدشن  یفاک  هجوت  ناناوجون  لئاسم  هب 

بزح وضع  لکشت 

ص:344

.417611 .ش پ : یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  ویشرآ  - . 1
همانزور و  ناتـسزوخ ] هژیو  صـص  ، ] نـیدرورف 1356  22 ش 2790 ، لاـس 10 ، ناگدـنیآ ، هماـنزور  هب : دـیرگنب  هنوـمن  يارب  - . 2

[. ناتسزوخ هژیو  صص  ، ] نیدرورف 1356  24 ش 2792 ، لاس 10 ، ناگدنیآ ،
.7 - 860  - 11 دنس : ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  دانسا  زکرم  هب : دیرگنب  هنومن  يارب  - . 3

ص 8. دادرخ 1356 ، ش 30 ، لاس 2 ، نارگراک ، زیخاتسر  هب : دیرگنب  هنومن  يارب  - . 4
ص 18. تشهبیدرا 1357 ، هبنشکی 17  ش 15603 ، تاعالطا ، همانزور  - . 5
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یـسایس و يرکف ، يراذگرثا  یعدم  دنتـسناوت  یم  بزح  نالوئـسم  ایآ  بیترت ، نیدب  .دوب  هتخاس  هارمه  دوخ  اب  دج  هب  ار  زیخاتـسر 
؟ دنشاب هدوب  میظع  رشق  نیا  نایم  رد  یعامتجا 

زیخاتسر بزح  نارگراک و 

عبت هب  .دنتشاد  زیخاتسر  بزح  رد  نانآ  تیوضع  يارب  يرایسب  يراودیما  یبزح  نالوئسم  مه  هاش و  مه  هک  دندوب  يرشق  نارگراک ،
تسا و هتفای  یبسن  يدوبهب  نارگراک  یعامتجا  تیعقوم  يداصتقا و  عاضوا  تفر  یم  نامگ  هک  دیفس  بالقنا  هب  موسوم  تاحالصا 

تیلاعف تیوضع و  ناماگشیپ  هرمز  رد  مدرم  زا  رشق  نیا  هک  دوب  نآ  راظتنا  دننک ، یم  نید  ساسحا  هاش  هب  تبسن  یعون  هب 

ریاس يراجت و  يداصتقا -  تاسسؤم  تاجناخراک ، ياهتیریدم  هدمع  دش  رکذ  مه  نیا  زا  شیپ  هکنانچ  .دنـشاب  زیخاتـسر  بزح  رد 
دوخ تیوضع  تشرد  زیر و  ییاه  هیمالعا  یط  زیخاتسر  بزح  سیسأت  تسخن  ياهزور  نامه  رد  نآ  ریاظن  يدیلوت و  ياههاگراک 

زین بزح  نالوئسم  لاح ، نامه  رد  .دندوب  هدیناسر  مومع  عالطا  هب  زیخاتسر  بزح  رد  ار  هعبات  نانکراک  و 

راشقا يراداـفو  مـالعا  تهج   (1) .دـنداد ماجنا  یهجوت  لباق  ياهـشالت  یبزح  ياـهنوناک  بلاـق  رد  نارگراـک  ندرک  لکـشتم  يارب 
داجیا يارب  دش و  لیکشت  نارهت  رد  هام 1355  تشهبیدرا  متفه  رد  يا  هرگنک  زیخاتسر ، بزح  هاش و  صخـش  هب  نارگراک  فلتخم 

تـسایر تمـس   » رد بزح  لکریبد  ریزو و  تسخن  ادـیوه ، سابع  ریما  زیخاتـسر ، بزح  اب  نارگراک  نامزاس  نایم  رتشیب  یگنهاـمه 
ياه هتساوخ  راکفا و  نتخاس  گنهامه  نارگراک و  یـسایس  شزومآ  يارب   (2) .تفرگ رارق  ناریا » نارگراک  نامزاس  یلاع  ياروش 

رب نآ  هیلاع  تیاده  هک  دـش  سیـسأت  یعامتجا  روما  راک و  ترازو  رد  يا  هژیو  هتیمک  زیخاتـسر  بزح  ياهتلاسر  اهنامرآ و  اب  نانآ 
ياهدـحاو تاـجناخراک و  اـههاگراک و  رد  نارگراـک  یـسایس  شزومآ  شرتـسگ  هتیمک ، نیا  فدـه  .دوب  بزح  نالوئـسم  هدـهع 

نیا یگنهامه  یناملراپ و  نواعم  يودهم ، دیحو  یعامتجا ، روما  راک و  تقو  ریزو  يوس  زا  .دوب  روشک  رـسارس  یتعنـص  يدـیلوت - 
نیا یلامتحا  تامادقا  زا   (3) .دیامن هیهت  ار  نارگراک  یـسایس  شزومآ  ییاهن  حرط  ات  تفرگ  رارق  روبزم  هتیمک  سأر  رد  هناخترازو 

.میرادن تسد  رد  یعالطا  نارگراک ، یسایس  شزومآ  رد  هتیمک 

ص:345
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يددـعتم یبزح  ياهنوناک  رد  .دوب  یـشیامن  یتاغیلبت و  روما  رد  زیچ  ره  زا  شیب  نارگراک  زا  زیخاتـسر  بزح  نالوئـسم  يریگ  هرهب 
هدعو افرص  دوبن و  صخشم  نشور و  نادنچ  بزح  فادها  ياتسار  رد  اضعا  فیاظو  دش  یم  لیکـشت  فلتخم  تاجناخراک  رد  هک 

يا هدننک  لسک  يا و  هشیلک  اتدمع  ياهینارنخس  دش و  یم  هداد  نارگراک  يداصتقا  یهافر و  یعامتجا ، تیعـضو  دوبهب  يارب  ییاه 
نامزاس هکنیا  نمـض   (1) .تفرگ یمن  رارق  ناـبطاخم  هجوـت  دروـم  نادـنچ  هک  دـش  یم  داریا  نارگراـک  یبزح  تاـعامتجا  رد  مـه 

.دهد ناماس  رس و  ار  یبزح  تیلاعف  روشک  قطانم  اهناتسا و  مامت  حطس  رد  دشن  قفوم  هاگ  چیه  نارگراک 

زیخاتسر بزح  اب  ریاشع  ناییاتسور و  هطبار 

هاگ چیه  دنتسجن و  تکراشم  زیخاتسر  بزح  يزاب  رد  يدج  روط  هب  زگره  ریاشع  نایئاتـسور و  دش  هراشا  مه  نیا  زا  شیپ  هکنانچ 
زا يدایز  دـح  ات  هک  ریاشع  تالیا و  .تفاین  یهاگیاج  روشک  تیعمجرپ  راشقا  نیا  دزن  رد  بزح  تیلاعف  هطیح  تلاـسر و  فادـها ،

یخرب رد  تسین  دیعب  .دنـشاب  هدروآ  تسد  هب  زیخاتـسر  بزح  زا  ییدج  تخانـش  دور  یمن  نامگ  دندرک ، یم  تیعبت  دوخ  ياسؤر 
بزح یلحم  نالوئـسم  اـب  زیخاتـسر  بزح  رد  دوـخ  یتنـس  تیریدـم  تحت  تیعمج  ماـن  تـبث  رد  ریاـشع  تـالیا و  ياـسؤر  قطاـنم 

تالیا نایم  رد  یبزح  تاسلج  مظنم  مجسنم و  لیکشت  زا  یکاح  هک  میرادن  تسد  رد  یعالطا  لاح ، نیا  اب  .دنـشاب  هدرک  يراکمه 
تالیا و نتـسج  تکراشم  یلمع  ياههار  يارب  زیخاتـسر  بزح  ییارجا  تئیه  يوس  زا  مه  ییاهحرط  ایوگ  دشاب و  روشک  ریاشع  و 

هرهب يارب  بزح  نالوئـسم  دور  یمن  مه  ناـمگ  تسین و  مولعم  اـم  رب  تامادـقا  نیا  هجیتـن  اـما   (2) .دوب هدـش  هیهت  بزح  رد  ریاـشع 
.دنشاب هدش  لمحتم  ار  يدایز  تمحز  یبزح  ياهتیلاعف  رد  ریاشع  زا  يریگ 

ریزو نیدرورف 1354  رد 24  دـندوب  هتفرگن  رارق  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  نایرج  رد  زونه  روشک  ناییاتـسور  تیرثکا  هک  یلاح  رد 
هن يا  هدنیآ  رد  درک  ینیب  شیپ  اهاتسور  نواعت و 

زیخاتـسر بزح  رد  یمهم  شقن   » تسویپ و دـنهاوخ  زیخاتـسر  بزح  فـص  هب  ناریا  ياهاتـسور  ینوـیلیم  تیعمج 17  رود  نادـنچ 
یلیخ اهاتسور  رد  یبزح  هکبش   » دومن هفاضا  يو  تشاد » دنهاوخ 

ص:346

و ناتـسزوخ ] هژیو  تاحفـص  ریت 1356 [ هبنـشراهچ 15  ص 2864 ، لاـس 10 ، ناگدـنیآ ، هماـنزور  هب : دـیرگنب  هنوـمن  يارب  - . 1
.12  - صص 10 رذآ 1356 ،  25 ش 36 ، لاس 3 ، نارگراک ، زیخاتسر 

.د  - 121  - 7 ات 51 -  د  - 121  - 7  - 47 دنس : ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  دانسا  زکرم  - . 2
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(1)« .دوب دهاوخ  رت  هدرتسگ 

، ریز حرش  هب  يا  همانشخب  یط  زیخاتـسر  بزح  نالک  تیریدم  هک  دوب  تیعقاو  زا  يراع  اتدمع  ياه  هدعو  نیمه  رب  هیکت  اب  ًالامتحا 
: داد رارق  طبر  يذ  نالوئسم  رایتخا  رد  هدرک و  يدنب  تروص  ار  ییاتسور  یبزح  ياهنوناک  لیکشت  شور 

تأیه تاباختنا  يرازگرب  هوحن  ییاتـسور و  ياـه  نوناـک  هسلج  نیلوا  لیکـشت  رد  گـنهامه  تخاونکی و  یماـظن  داـجیا  روظنم  هب 
: تسا مزال  ریز  تاکن  تیاعر  هسیئر 

مزال باصندـح  لوصح  زا  سپ  دنـشاب  یم  یبزح  نوناک  کی  لیکـشت  هدامآ  هک  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  ءاضعا  زا  یهورگ  - 1
لیکـشت یگدامآ  مـالعا  نمـض  هدومن و  لـصاح  ساـمت  طوبرم  لـحم  رد  بزح  نیلوئـسم  اـب  ...نوناـک  هسلج  نیلوا  لیکـشت  يارب 

.دیآ لمع  هب  مزال  مادقا  نآ  لیکشت  لحم  هسلج و  نیلوا  خیرات  نییعت  هب  تبسن  نوناک ،

مان تبث  تهج  يرتفد  دیاب  هسلج  نیلوا  لیکـشت  خیرات  زا  لبق  دنا  هدش  نوناک  لیکـشت  بلطواد  هک  یهورگ  زا  رفن  دنچ  ای  کی  - 2
ریز دراوم  رب  ینبم  هسلج  روتسد  نوناک  هسلج  نیلوا  لیکشت  زا  سپ  دنیامن و  هدامآ  مظنم و  نوناک  تیوضع  نابلطواد  تاصخشم  و 

.ددرگ ارجا  مالعا و 

.رتفد رد  نابلطواد  هیلک  مان  تبث  فلا - 

.هسیئر تئیه  ءاضعا  باختنا  مسارم  يرازگرب  روظنم  هب  نوناک  هسلج  هرادا  تهج  تقوم  یشنم  ود  نسم و  سیئر  کی  نییعت  ب - 

(2) .لاس کی  يارب  یشنم  ود  نواعم و  ود  سیئر ، کی  زا  لکشتم  نوناک  هسیئر  تأیه  ءاضعا  باختنا  ج - 

ياهتیلاعف رد  ناییاتـسور  رتشیب  هچ  ره  نداد  تکراـشم  موزل  رب  اتـسور ، زیخاتـسر  هلجم  ناریدـم  اـب  يا  هبحاـصم  یط  مه  هاـش  دوخ 
زاغآ زا  سپ  هک  یتامدخ  ندرمشرب  اب  درک و  دیکأت  یبزح 

وا ناوخارف  هک  دنشاب  ییاههورگ  نیلوا  وزج  ناییاتسور  دومن  يراودیما  راهظا  دش ، هضرع  ناییاتـسور  هب  دیفـس  بالقنا  تاحالـصا 
هاش  (3) .دنیوگ یم  کیبل  زیخاتسر  بزح  هب  نتسویپ  رد  ار 

زا نانیشناتسور  یسایس  تیبرت  : » دومن هفاضا  درمشرب و  زیخاتسر  بزح  نالوئسم  ياهتیولوا  نیتسخن  زا  ار  ناییاتسور  یـسایس  تیبرت 
نونکا ناریا  هک  دنک  میهفت  ار  عوضوم  نیا  دیاب  تسا ، نایناریا  همه  هب  قلعتم  بزح  نوچ  .تسا  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  فیاظو 

روشک هدنیآ  تکلمم و  نیا  هب  تبسن  سک  ره  دوب و  دهاوخ  هچ  وا  هدنیآ  تسیچ و  یناریا  ره  هفیظو  تسا و  یعضو  هچ  رد 

زا یکی  .تسا  زیخاتسر  بزح  اب  اه  هنیمز  نیا  رد  نایئاتسور  یسایس  تیبرت  .دراد  یتیلوئسم  هچ 
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(. 395 صص 394 -  دلج 12 ، نیشیپ ، یفطصم ؛ یتوملا ، زا : لقن  هب   ) نیدرورف 1354  25 تاعالطا ، همانزور  - . 1
.زیخاتسر بزح  هدنورپ  ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  دانسا  زکرم  - . 2

.8326 صص 8314 -  دلج 9 ، نیشیپ ، اضردمحم ؛ يولهپ ، - . 3
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دوجو ییاتـسور  گنهرف  هناخ  کی  دـیاب  اتـسور  ره  رد  نیا  رب  هوالع  .تسا  ینواعت  تامیلعت  زین  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  میلاـعت 
فیاظو مهـس و  مه  ویدار  نویزیولت و  نیا  رب  هفاضا  دریگ ، تروص  یعامتجا  ياه  تیبرت  گنهرف  ياه  هناخ  نیا  رد  ات  دشاب  هتـشاد 

(1)« .دنراد نایئاتسور  شزومآ  میلعت و  رد  یمهم 

تـسد رد  یعالطا  نادـنچ  نانآ  هب  مزال  تامدـخ  هئارا  ناییاتـسور و  یـسایس  شزومآ  رد  زیخاتـسر  بزح  یلمع  تامادـقا  هراـبرد 
دنتفاین ار  نآ  قیفوت  زگره  نانیشناتسور  ًالامتحا ، .تسین 

بزح يوس  زا  یتاوزج  لاح ، نیا  اب  .دنوش  دنم  هرهب  بزح  يایازم  اعدا و  دروم  ياه  شزومآ  زا 

یم وزرآ  نانیشناتسور  يارب  ار  يداصتقا  یسایس و  یگنهرف ، تامادقا  یخرب  ماجنا  اهدیابن  اهدیاب و  يرـس  کی  یط  هک  دش  رـشتنم 
اهحرط اه و  هتساوخ  نیا  هک  دوبن  يدیدرت  اما  .درک 

هچ ییاتسور  زا  دنک ؟ یم  هچ  اهاتسور  يارب  تسیچ ؟ زیخاتسر   » ناونع تحت  يا  هوزج  رد  هلمج  زا  .تفاین  لمع  يارب  یلاجم  زگره 
ناریا رد  ینیشناتسور  يزرواشک و  تیعقوم  نایئاتسور و  یگژیو  لیلحت  نمض  دش  رشتنم  زیخاتسر  بزح  يوس  زا  هک  دهاوخ »؟ یم 

: دش يدنب  تروص  ریز  حرش  هب  ناییاتسور  عضو  دوبهب  يارب  بزح  ياهحرط  هدمع 

.دشوک یم  اهاتسور  رد  تینما  رارقتسا  يارب  زیخاتسر  - 1

.دشوک یم  اهاتسور  رد  تلادع  طسب  يارب  زیخاتسر  - 2

.دشاب هتشاد  دلوم  راک  دیاب  یناریا  ره  هک  تسا  نیا  عفادم  زیخاتسر  - 3

.تسا ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  یساسا  ياهفده  زا  یکی  يزرواشک  ياه  هدروآرف  دیلوت  شیازفا  - 4

.تسا ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  ياهفده  نیرت  مهم  زا  یکی  هد  رهش و  هلصاف  شهاک  - 5

.تسا ییاتسور  ناکدوک  شزومآ  رادساپ  زیخاتسر  - 6

.تساهاتسور روما  دربشیپ  رد  نایئاتسور  تکراشم  عفادم  زیخاتسر  - 7

.دشوک یم  نایئاتسور  یتسردنت  تسیز و  طیحم  تمالس  يارب  زیخاتسر  - 8

.دنک یم  تراظن  اهاتسور  ینارمع  تامدخ  رب  زیخاتسر  - 9

.تسا ییاتسور  ياه  همیب  شرتسگ  راک و  زا  ینیناوق  قیقد  يارجا  عفادم  زیخاتسر  - 10

.تساهاتسور رد  يرایدوخ  ینواعت و  ماظن  عفادم  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  - 11
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(2) .دشوک یم  یقرتم  ون و  گنهرف  هب  ناناقهد  یسرتسد  يداوس و  یب  ندرک  نک  هشیر  يارب  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  - 12
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ص 8326. دلج 9 ، نامه ، - . 1
تاراشتنا زا  دهاوخ ؟ یم  هچ  ییاتسور  زا  دنک ؟ یم  هچ  اهاتـسور  يارب  تسیچ ؟ زیخاتـسر  ناریا ؛ تلم  زیخاتـسر  بزح  هیرـشن  - . 2

.ات یب  ناریا ، تلم  زیخاتسر  بزح 
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ناییاتسور يداصتقا  یعامتجا و  یهافر ، تیعضو  دوبهب  رد  هتبلا  دش  یم  یلمع  هاگره  هک  هناگ  هدزاود  ياه  هتـساوخ  اهوزرآ و  نیا 
يا هطیح  هاگ  چیه  عقاو  ملاع  رد  دیشخب ، یم  مات  يرثا 

زین زیخاتسر  بزح  هیاپدنلب  نالوئسم  اهنیسیروئت و  زا  یعیدو ، مظاک  رتکد  .تفاین  لمع  يارب 

درپس پاچ  هب  زیخاتسر » ياه  هشیدنا   » هیرشن رد  ناریا » ییاتسور  زیخاتسر   » ناونع تحت  يا  هلاقم 

یضرا و تاحالصا  ماجنا  رد  هاش  مادقا  زا  دیفس ، بالقنا  زا  لبق  ناریا  ناییاتسور  ناماسبان  تیعضو  هب  ارذگ  يا  هراشا  اب  نآ  یط  و 
ياهتلاسر اه و  هتساوخ  فادها ، قیمعت  تهج  ار  ییاهحرط  درک و  ریدقت  ینادردق و  ناناقهد ، ناییاتسور و  يزاسدازآ  حالطـصا  هب 

هنوگنیا لومـشم  ناییاتـسور  زگره  نآ  بیرفلد  ابیز و  رهاظ  فالخ  رب  هک  داد  داهنـشیپ  روشک  ناییاتـسور  نایم  رد  زیخاتـسر  بزح 
هک دوب  هدمآ  شیپ  مه  يدراوم  ساسا  یب  اتدمع  تاغیلبت  نیا  مغر  هب  لاح ، ره  رد   (1) .دندشن عقاو  زیخاتسر  بزح  ناربهر  تایانع 

فارتعا روشک  تیریدم  هندب  زا  يدارفا 

زا .دنرب  یم  جنر  هدیدع  تالکشم  زا  نانچمه  ناییاتسور  روشک  یعامتجا  یسایس ، هصرع  رب  زیخاتسر  بزح  هطلس  نارود  رد  دننک 
سلجم رد  دادرخ 1355  خـیرات 4  هب  هک  ینانخـس  یط  یلم ، ياروش  سلجم  هرود 24  هدنیامن  یمالـسالا ، خیـش  فیطللادبع  هلمج 

نانآ تالکـشم  روما و  هب  بزح  تلود و  رد  رما  نالوئـسم  هجوت  مدـع  ناییاتـسور و  عاضوا  یناماسبان  زا  ییاه  هشوگ  هب  درک  داریا 
: درک هراشا  نینچ 

يزرواشک و هلئـسم  مراد ، فوطعم  وا  هب  ار  نیلوئـسم  ریزو و  تسخن  ياقآ  بانج  هجوت  هدومن و  ناـیب  متـساوخ  یم  هک  ار  یبلاـطم 
هب هجوت  اب  درذـگ  یم  زیخاتـسر  سلجم  لیکـشت  زا  رتشیب  هام  تدـم 8  .تسا  ییاتـسور  ياههار  رت  مهم  همه  زا  ییاتـسور و  نارمع 

زیخاتسر ناگدنیامن  رثکا  هکنیا 

هقالع نازرواشک  هافر  يزرواشک و  روما  هب  دنتسه و  نازرواشک  یعقاو  هدنیامن  لقادح  ای  زرواشک 

اب ناوتب  هک  ار  یمادقا  نونکات  هنافسأتم  یلو  هدوب ، يزرواشک  صتخم  مه  بزح  سلجم و  تاسلج  رثکا  یتح  هداد و  ناشن  یـصاخ 
تلم هاش و  بالقنا  تعرس  اب  قباطم  ناریا و  تلم  زیخاتسر  رصع 

.هدشن تشاد  بوسحم 

دنـسرپب نم  زا  رگا  تسا و  فیلکتـالب  زوـنه  هدوـب  مه  تلود  زیخاتـسر و  سلجم  هاـشنهاش و  هجوـت  دروـم  هـک  ییاتـسور  ياـههار 
هچ مناد  یمن  مرادن و  یباوج  نم  دش  هچ  ییاتسور  ياههار 

بانج هدومرف  هب  مه  يربارت  هار و  درادـن ، رایتخا  رد  تاناکما  هک  اهاتـسور  روما  نواعت و  ترازو  .تخانـش  دـیاب  لوئـسم  ار  یماقم 
تادهعت لباقم  رد  سلجم  ناگدنیامن  يوگباوج  هن  تسا و  لوئسم  هن  مه  يزرواشک  درادن ، رابتعا  مه  یعرف  ياه  هداج  يارب  ریزو 

اه و ناتسا  رایتخا  رد  هیهت و  يزاسهار  تالآ  نیشام  یناگرزاب  ترازو  هک  دوب  رارق  باوج ، نودب  فیلکتالب و  نیلکوم  هب  دوخ 
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.تسین يربخ  نآ  زا  نونکات  یلو  دهد  رارق  اه  ناتسرهش 

يزرواشک راک  زرواشک  تسا  تاررکم  رارکت  اه  ینتفگ  مه  هک  هدش  ثحب  ردـق  نیا  مه  يدـیلوت  يزرواشک و  ياهراک  یناماسبان 
رگراک و دزم  اب  تسا و  نازرا  شتادیلوت  ءاهب  نوچ  دهد  یمن  ماجنا 

(1)  ... دنک یمن  قیبطت  يزرواشک  تالآ  نیشام  هیارک 

ياهنوناک قیرط  زا  دـندرک  یم  روصت  زیخاتـسر  بزح  نالوئـسم  تاـغیلبت  ریثأـت  تحت  روشک  طاـقن  یخرب  نایئاتـسور  هکیلاـح ، رد 
ره دنیآ و  قئاف  دوخ  هدیدع  تالکشم  رب  دنناوت  یم  یبزح 

زا تیامح  رد  بزح  هک  دوب  نآ  زا  یکاح  ناراکردنا  تسد  یخرب  فارتعا   (2)، دنتسج یم  دادمتسا  بزح  تیریدم  زا  هاگ  دنچ  زا 
، ددعتم دراوم  رد   (3) .تسا هدرکن  بسک  یتیقفوم  ناییاتسور 

ار نانآ  تالکـشم  ناییاتـسور  ناگدـنیامن  اب  یتاسلج  یط  دـندرک و  یم  ترفاسم  روشک  ياهاتـسور  زا  یقطانم  هب  بزح  نالوئـسم 
يدـح اـت  زین  تاـسلج  هنوگ  نیا  رد  هدـننک  تکرـش  ناییاتـسور  دـنداد و  یم  نآ  عفر  يارب  ییاـه  هدـعو  هداد ، رارق  یـسررب  دروـم 

حیرشت هب  هناراودیما 

بترتم تاسلج  هنوگ  نیا  رب  یـصاخ  هجیتن  ابلاغ  اـما   (4) .دنتساوخ یم  یبزح  نیلوئـسم  زا  ار  نآ  لح  هار  هتخادرپ ، دوخ  تالکـشم 
.دوبن

زیخاتسر بزح  رد  نانز 

زا يداوم  رییغت  اب  دوب و  هدش  هتـشادرب  یعامتجا  یـسایس -  روما  رد  نانز  رتشیب  تکراشم  بلج  يارب  ییاهماگ  ههد 1340  لیاوا  زا 
تاباختنا رد  دنتسناوت  یم  نانز  تیطورشم  یساسا  نوناق 

ههد مامت  رد  لاح ، نیا  اب  .دننک  تکرش  هدنوش ) باختنا  هدننک و  باختنا  ناونع  هب   ) نوگانوگ

نادرم اب  هسیاقم  رد  یعامتجا  یسایس و  روما  رد  نانز  تکراشم  نازیم  ههد 1350  لیاوا  1340 و 

مه نادرم و  يارب  ار  نآ  رد  تیوضع  هاش  هک  زیخاتسر  بزح  سیسأت  اب  .دوبن  هجوت  لباق  نادنچ 

مه ریگارف  دـحاو و  بزح  نیا  رد  اما  .دـننک  مان  تبث  بزح  رد  نادرم  هزادـنا  هب  مه  نانز  تفر  یم  راظتنا  درک ، مالعا  يرابجا  نانز 
بسانت هب  زگره  نادرم  اب  هسیاقم  رد  هدننک  تکراشم  نانز  دادعت 

هب تفرگ  یم  تروص  هک  یتاغیلبت  اهشالت و  مامت  مغر  هب  مه ، عقاو  رد  .تفاین  ءاقترا  یلوبق  لباق 

ص:350

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 574 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_350_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_350_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_350_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_350_4
http://www.ghaemiyeh.com


دادرخ 1355. هبنش 4  هس  هسلج 45 ، هرود 24 ، یلم ، ياروش  سلجم  تارکاذم  تروص  - . 1
[. نالیگ هژیو  صص   ] رویرهش 1356 هبنش 19  ش 2918 ، لاس 10 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 2

[. ناردنزام هژیو  صص   ] دادرخ 1356 هبنشجنپ 12  ش 2835 ، لاس 10 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 3
ش تاعالطا ، هماـنزور  و : ص 18 ؛ تشهبیدرا 1357 ، هبنشکی 17  ش 15603 ، تاـعالطا ، هماـنزور  هب : دـیرگنب  هنومن  يارب  - . 4

ص 4. رذآ 1356 ، ش 74 ، لاس 12 ، شالت ، و : ص 1 ؛ دادرم 1357 ، هبنشراهچ 18  ، 15682
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ادـیپ یعامتجا  یـسایس و  ياهتیلاعف  هصرع  هب  دورو  يارب  يدـج  یناکما  روشک  نانز  یگنهرف  یعامتجا و  یـسایس ، هدـیدع  لـیالد 
زیخاتسر بزح  سیسأت  زا  سپ  هک  نانز  لکشت  اهنت  .دندرکن 

(1) .تشاد هدـهع  رب  ار  نآ  یلکریبد  یمخفا ، زاـنهم  هک  دوـب  ناریا » ناـنز  ناـمزاس   » تـسا هتفریذـپ  ار  نآ  رد  تیوـضع  درک  مـالعا 
ییاج روشک  دیدج  یسایس  هصرع  رد  نآ  هناگ  ود  ياهحانج  رد  تیلاعف  بزح و  هب  نتـسویپ  اب  تساوخ  یم  روشک  نانز  زا  یمخفا 

، لاح نامه  رد   (2) .دننک زاب  دوخ  يارب 

یخرب اـب  يددـعتم  تاـسلج  هلمج ، زا  .تفرگ  یم  تروـص  ناـنز  تکراـشم  بـلج  تـهج  یتامادـقا  زین  بزح  نالوئـسم  يوـس  زا 
رد ییاه  هتیمک  زین  دـیدرگ و  هئارا  یبزح  ياهتیلاعف  هب  ناـنز  ندـناشک  ياـههار  يارب  یتاداهنـشیپ  دـش و  رازگرب  ناـنز  ناگدـنیامن 

ياهراکهار دنتفای  تیرومأم  بزح 

روما رد  نانز  تکراـشم  زیهجت   » يارب يا  هسلج  تشهبیدرا 1355  رد 25  .دـنهد  رارق  هجوت  دروم  ار  بزح  هب  نانز  نتـسویپ  یلمع 
هب اما   (3)« .دش لیکشت  يریزو  تسخن  خاک  رد  ناریا  زیخاتـسر  بزح  ماقم  مئاق  يودهم  نودیرف  یمخفا و  زانهم  روضح  اب  یـسایس 

سیسأت زا  ینالوط  ینامز  تدم  هک  یلاح  رد  دشن و  هجوت  لباق  زگره  یبزح  ياهتیلاعف  رد  نانز  روضح  تامادقا  هنوگنیا  مغر 

(4) .دندوب بزح  رد  نانز  تکراشم  بلج  ياههار  نتفای  یپ  رد  نآ  نالوئسم  زونه  دش ، یم  يرپس  زیخاتسر  بزح 

زیخاتسر بزح  رد  تیوضع  نافلاخم 

هب انب  هک  یناسک  رامـش  .تشادـن  ینادـنچ  ساکعنا  زیخاتـسر  بزح  زا  مدرم  هماع  هناـبلطواد  لابقتـسا  میتفگ ، نیا  زا  شیپ  هکناـنچ 
تبث هب  راچان  یتینما  یسایس و  زین  یعامتجا و  یصخش و  حلاصم 

رد تیوضع  زا  ار  دوخ  ناوریپ  نوگانوگ  ءاحنا  هب  مه  میژر  نافلاخم  زا  یـضعب  .تفرن  رتارف  نویلیم  هس  ات  ود  زا  دندش  بزح  رد  مان 
مامت ردص  رد  ینیمخ  ماما  هّللا  تیآ  .دندرک  عنم  بزح 

نآ رد  هک  ناشیا  .دنداد  زیخاتسر  بزح  رد  تیوضع  میرحت  هب  مکح  هک  تشاد  رارق  یناسک 
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تیمکاح اب  ریگیپ  هلباقم  رب  ار  دوخ  یناریا  نارادفرط  اتحارـص  دش و  یم  بوسحم  میژر  فلاخم  نیرت  يدج  دوب  قارع  میقم  ماگنه 
سیسأت یمسر  مالعا  زا  سپ  یهاتوک  تدم  .دومن  یم  توعد 

همان یط  دندرک  یم  یفرعم  ناریا » ناناملـسم  زا  یعمج   » ناونع تحت  ار  دوخ  هک  نایناریا  زا  يرامـش  هاش ، يوس  زا  زیخاتـسر  بزح 
نیا هب  تبسن  ار  ناشیا  رظن  ینیمخ  ماما  هّللا  تیآ  هب  باطخ  يا 

: دوب هدمآ  ینیمخ  ماما  هّللا  تیآ  هب  باطخ  دارفا ، نیا  همان  رد  .دندش  ایوج  بزح 

یلاعت همسب 

هئاقب لوط  هب  نیملسملا  هّللا  عتم  ینیمخ  یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  مالسا  گرزب  دئاق  هاگشیپ 

.فیرشلا

هرفاو تایحت  مالس و  ءادها  اب 

مالعا تسا ، هدـیدرگ  سیـسأت  هاـش  میژر  فرط  زا  اریخا  هک  ناریا » یلم  زیخاتـسر  بزح   » دروم رد  ار  فیرـش  رظن  تسا  یعدتـسم 
.دیئامرف نشور  نآ  لابق  رد  ار  ناریا  تلم  مومع  هفیظو  هدومن و 

(1) .ناریا ناناملسم  زا  یعمج.مانالا  سؤر  یلع  مکلظ  هّللا  مادا 

ییاه هشوگ  ندرمشرب  نمض  دنداتسرف ، هیراسفتـسا  نیا  رب  رفص 1395   28 دنفسا 1353 / رد 21  هک  طوسبم  یخـساپ  رد  زین  ناشیا 
، هدرک مالعا  زیخاتـسر  بزح  اب  ار  دوخ  حیرـص  تفلاخم  دـنچ ، ینیهارب  لیالد و  اب  ناریا  یـسایس  ماـظن  رب  مکاـح  ملاـسان  دـنور  زا 

دوخ نارادفرط  ناوریپ و 

روشک زا  جراـخ  لـخاد و  رد  يولهپ  میژر  ناـفلاخم  يوس  زا  تعرـس  هب  هک  مکح  نیا  نتم  رد  .دـندومن  عنم  نآ  رد  تیوضع  زا  ار 
: دوب هدمآ  نینچ  تفرگ ، رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ریثکت و 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

لاصیتسا ملظ و  هب  کمک  مارح و  تلم  مومع  رب  نآ ، رد  تکرش  ناریا ، ناملسم  تلم  حلاصم  مالسا و  اب  بزح  نیا  تفلاخم  هب  رظن 
یهن دراوم  نیرتنشور  زا  نآ ، اب  تفلاخم  تسا و  نیملسم 

لئاسم زا  تلم  لافغا  يارب  رگامغی  ناسانشراک  روتسد  هب  هک  هزات  همغن  نیا  نوچ  تسا و  رکنم  زا 

یلئاسم يارب  ار  هار  دننک و  هدز  ناقفخ  شیپ  زا  شیب  ار  روشک  ات  هتساخرب ، هاش  موقلح  زا  یساسا ،

اه هنیس  رد  ار  سفن  هدومن  بلس  تلم  زا  یلک  هب  ار  تمواقم  هوق  دنیامن و  زاب  دنراد  رظن  رد  هک 
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زا تصرف  ات  مالسا  تلم  هک  دشاب  مهدب ، یتارکذت  هفیظو -  بسح  تسا -  مزال  اذهل  دنزاس ، سبح 

.دنریگب ار  كانرطخ  ياه  هشقن  نیا  ولج  هبناج ، همه  شیپ و  زا  شیب  تمواقم  اب  هتفرن  تسد 

رادروخرب و  نمهب » مشش  بالقنا   » حالطصا هب  يرامعتسا  حرط  شحاف  تسکش  هب  عورشم ، ریغ  داهنشیپ  نیا  رد  هاش  تفگ  دیاب  ًالبق 
شیب هک  یسک  .تسا  هدومن  فارتعا  تلم ، ینابیتشپ  زا  نآ  ندوبن 

هب ار  مدرم  زورما  هتـشاذگ ، تلم » هاش و  بالقنا   » ار نآ  مسا  تسا و  بالقنا »  » نیا اب  قفاوم  ناریا  تلم  هک  دنز  یم  دایرف  لاس  هد  زا 
يارب هزینرس  روز  اب  دهاوخ  یم  هدرک و  میسقت  فلتخم  ياهفص 

یجایتحا هچ  رگید  دشاب ، یم  تلم  هاش و  زا  بالقنا »  » حالطصا هب  نیا  رگا  دنک ! تسرد  قفاوم  دوخ 

ص:352

ص 262. دلج 6 ، ناریا ، نویناحور  تضهن  یلع ؛ یناود ، - . 1
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!؟ تسا یلیمحت  بزح  هب 

نیزاوم یـساسا و  نوناق  فلاخم  یلیمحت ، لکـش  نیا  اب  لمع ، نیا  تفگ  دیاب  ناریا » یلم  زیخاتـسر   » حالطـصا هب  بزح  نیا  هرابرد 
.درادن ریظن  ملاع  ياهروشک  زا  کی  چیه  رد  تسا و  یللملا  نیب 

رما نیا  زا  سک  ره  دوش و  نآ  دراو  تسا  روبجم  تلم  تسا و  هدرک  سیـسأت  هناـکولم ! رما  هب  یبزح  هک  تسا  يروـشک  اـهنت  ناریا 
دنروبجم روشک  نیا  مورحم  مدرم  .تسا  ندش  مورحم  یعامتجا  قوقح  زا  ای  دیعبت و  هجنکش و  سبح و  ای  وا  تشونرس  دنک  فلخت 

زور ره  هک  یماظن  تسانف ، هب  موکحم  دودرم و  مالسا  رظن  زا  هک  يا  هدیـسوپ  ماظن  دننک ، مالعا  یهاشنهاش  ماظن  اب  ار  دوخ  تقفاوم 
نآرق ساسا  دبای ، تصرف  هتساوخن  يادخ  رگا  دروآ و  یم  دراو  مالسا  رکیپ  رب  يا  هزات  هبرض 

ناوـج هقبط  هک  یماـظن  تسا ، هدرک  بلـس  وا  زا  ار  اـه  يدازآ  ماـمت  هداد و  اـنف  داـب  هب  ار  تلم  یتـسه  هـک  یماـظن  دـنیچ ، یمرب  ار 
دهاوخ یم  زاب  هدومن و  طقاس  یتسه  زا  اههاگدیعبت  اهنادنز و  رد  ار  رکفنشور 

دورف میلـست  رـس  یهاش  ربارب  رد  دـنروبجم  ناریا  ناملـسم  مدرم  .دـیازفیب  دوخ  ياهینادـنز  اهینابرق و  رب  يرابجا ، يزاب  بزح  نیا  اـب 
ناملسم مدرم  مالسا و  ياملع  نوخ  هب  قَفِرم  ات  شتسد  هک  دندروآ 

نیوانع هب  ار  شلوپ  دشورفب و  ار  روشک  نیا  تفن  رخآ  هرطق  ات  دهاوخ  یم  هک  یهاش  تسا  هتشغآ 

هدافتـسا دوخ  تفن  تفگنه  رئاخذ  زا  اکیرمآ ، رامعتـسا  دنک ! راختفا  نآ  هب  دیامن و  میدـقت  نارگلواپچ  ناراد و  هیامرـس  هب  فلتخم 
.دشاب ظوفحم  شروشک  حلاصم  يارب  هک  درخ  یم  نارگید  زا  دنک و  یمن 

نیا فرـص  هکنیا  ياج  هب  ار  نآ  دـمآرد  دـنک و  یم  یهت  ار  تلم  ناریا و  هنازخ  دـشورف و  یم  ار  هایـس  يالط  نیا  ناریا ، هاـش  یلو 
دهد یم  ماو  شرگرامعتسا  نابابرا  هب  دیامن ، هنسرگ  هنهرباپ و  تلم 

يزیر نوخ  هب  دنک و  ینابهگن  هقطنم  ناریا و  رد  نارگرامعتسا  عماطم  عفانم و  زا  ات  درخ  یم  برخم  زوسنامناخ و  ياه  هحلـسا  ای  و 
یگتسکشرو هب  ار  ناریا  داصتقا  جراخ ، زا  نکشرمک  ياهماو  ذخا  اب  زورید  ات  وا  .دهد  همادا  يرامعتسادض  ياه  شبنج  یبوکرس  و 

هب راب ، تراسا  تالماعم  .دراد  یم  زاـب  دـشر  زا  هدـیناشک  سـالفا  هب  ار  تلم  هحلـسا ، دـیرخ  اـهماو و  نداد  اـب  زورما  دـیناشک و  یم 
صوصخ

بوچ هتخاس و  دراو  ناریا  داصتقا  هب  هاش  هک  تسا  يرگید  هدـننک  دوبان  هبرـض  اکیرمآ ، رامعتـسا  اب  ریخا  يرالد  درایلیم  هلماعم 15 
.دنز یم  ناریا  مورحم  تلم  رئاخذ  تورث و  رب  هک  تسیا  هزات  جارح 

دیاب نونکا  هک  هدنار  بقع  هب  نانچ  ار  ناریا  يرادـماد  يزرواشک و  عضو  هک  دـهدب  قفاوم  يأر  یـسک  هب  تسا  روبجم  ناریا  تلم 
ياهتمیق اب  ار  قازرا  ریاس  نغور و  تشوگ ، جنرب ، مدنگ ،

مدـنگ و نت  مین  نویلیم و  ود  هک  داد  یم  دـیون  ناناقهد  هب  دیفـس » بالقنا   » حالطـصا هب  حرط  زاغآ  رد  هک  هاش  .دـنک  دراو  تفگنه 
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یتروص رد  تسا ، هدرک  دراو  يراج  لاس  رد  جنرب  نت  رازه  دصراهچ 

تشاد ار  روشک  مامت  يارب  مدنگ  هیهت  تردق  ناسارخ ، لثم  ناریا ، ناتسا  کی  دنناد  یم  نیعلطم  هک 

.درک بلس  هاش  دیفس » بالقنا   » ار تردق  نیا  و 

رهاظ هتخاس ، رو  هطوغ  هقاف  رقف و  رد  ار  تلم  تیرثکا  هک  یلاح  رد  دنز ، یم  روشک  تفرشیپ  زا  دایرف  هک  تسا  لاس  هد  زا  شیب  هاش 
تارامع دوخ  لامع  يارب  تلم  جنرتسد  زا  هتسارآ و  ار  نارهت 

، دهد یم  لیکشت  ار  ناریا  تیعمج  هدمع  تمسق  هک  تابصق  تاهد و  رد  یلو  دنک  یم  انب  هقبط  دنچ 

ص:353
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هک دنراد  هجوت  ناریا  هاگآ  مدرم  یلو  دـهد  یم  مدرم  هب  هلاس  جـنپ  تسیب و  هدـعو  نونکا  تسین و  يربخ  یگدـنز  هیلوا  بهاوم  زا 
زا يزرواشک  تردق  تسا ، تقیقح  زا  يراع  چوپ و  وا  ياه  هدعو  نیا 

یمسا زج  هتـسباوریغ  لقتـسم و  ندش  یتعنـص  زا  هدش و  رت  میخو  زور  هب  زور  نارگراک  نازرواشک و  عضو  هدیدرگ ، بلـس  روشک 
نیا تسد  هب  تفن  هریخذ  ندش  مامت  اب  .دـنک  رییغت  هدیـسوپ  میژر  نیا  رداق ، يادـخ  تساوخ  هب  هک  نآ  رگم  دوب ، دـهاوخن  تسین و 

تلم هب  يرقف  نانچ  نآ  میژر ،

تسد تکالف  رقف و  اب  دیاب  تعنص ، هن  دراد و  تعارز  هن  هک  فیرش  تلم  درادن ، یهار  نداد  تراسا  هب  نت  زج  هک  دروآ  یم  يور 
.دهد رد  نت  ناراد  هیامرس  يارب  یگلمع  هب  ای  دشاب و  نابیرگ  هب 

هطورشم ساسا  تیطورشم ، یساسا و  نوناق  نیفلاخم  سأر  رد  وا  دوخ  هک  یتروص  رد  دنز ، یم  مد  یساسا  نوناق  هطورشم و  زا  هاش 
، تسا یـساسا  نوناق  ضقن  بزح ، رد  دورو  هب  تلم  راـبجا  تسا : ریخا  لاـجنج  هبحاـصم و  نآ  زراـب  هنومن  هک  تسا  هدرب  نیب  زا  ار 

بلـس تسا ، یـساسا  نوناق  ضقن  تساهنآ ، تساوخ  فلاخم  هک  يرما  رد  لاجنج  یبوکیاپ و  تقفاوم و  رد  رهاـظت  هب  مدرم  راـبجا 
ضقن روشک  حلاصم  فالخرب  غیلبت  هب  اهنآ  مازلا  یتاغیلبت و  ياههاگتسد  تاعوبطم و  يدازآ 

یبالق و تاباختنا  تسا ، یـساسا  نوناق  ضقن  یعامتجا ، يدرف و  ياه  يدازآ  بلـس  مدرم و  قوقح  هب  زواجت  تسا ، یـساسا  نوناـق 
يارب یـسوساج  یتارباخم و  یماظن و  ياههاگیاپ  داجیا  تسا ، یـساسا  نوناـق  ضقن  تیطورـشم و  وحم  یـشیامرف ، سلجم  لیکـشت 

تکلمم و یـضارا  نیرتهب  رب  لیئارـسا  لیبق  زا  اه  نآ  فیثک  لامع  بناجا و  ندومن  طلـسم  تسا ، تیطورـشم  اـب  فلاـخم  بناـجا ،
ندرک طلسم  بناجا و  هب  يراذگ  هیامرـس  هزاجا  تسا ، روشک  هب  تنایخ  یـساسا و  نوناق  ضقن  نآ ، زا  ار  تلم  تسد  ندرک  هاتوک 

مسا هب  یتفن  رئاخذ  تراغ  تکلمم و  نوئش  مامت  رب  اهنآ 

نوناق ضقن  تلم و  هب  تنایخ  يداصتقا ، ياهتیلاعف  زا  تلم  تسد  ندرک  هاتوک  و  یلم » تیمکاح  »

تسا و یساسا  نوناق  هطورشم و  اب  تفلاخم  اهنآ ، لامع  بناجا و  هب  نداد  تینوصم  تسا ، یساسا 

روشک و روما  رد  تسا -  یلوئسمریغ  ماقم  یساسا ، نوناق  صن  بسح  هب  هک  هاش -  تلاخد  ًالوصا 

.تسا یساسا  نوناق  ضقن  دادبتسا و  هایس  نارود  هب  تشگزاب  تکلمم ، ياوق 

ندرک جلف  زج  هک  یبالقنا  دشاب ، یم  هدـش و  تلم  یتخب  هیـس  بجوم  هک  یبالقنا  دـنز ! یم  مد  دیفـس » بالقنا   » زا زاب  صخـش  نیا 
، لاس هد  زا  سپ  هک  یبالقنا  تشادن ، يرثا  تلم  هلاعف  ياوق 

، هدـناشک تابـصق  ءارق و  نیرترود  ات  ار  يرامعتـسا  گنهرف  دـهاوخ  یم  هک  یبالقنا  درک ، شاف  ار  نآ  ندوب  یبالق  مه  هاـش »  » دوخ
حالطصا هب  نیا  فلاخم  دیاب  .دنک  هدولآ  ار  روشک  ناناوجون 

اب هک  یهاگشناد  هقبط  نید و  لاجر  نیلصحم و  مالسا و  ياملع  دوش ، مورحم  یعامتجا  قوقح  زا  دورب و  هاگ  هجنکـش  هب  بالقنا » »
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زا ای  دنورب و  هاگ  هجنکـش  هب  دـیاب  دنتـسه و  نطویب »  » ای دـنفلاخم ، اوسر  بالقنا  نیا  اب  روج و  ملظ و  هاگتـسد  هدیـسوپ و  ماظن  نیا 
، دنشاب مورحم  یعامتجا  قوقح 

اب دنونـش و  یم  يرتشیب  هدعو  زاب  سپ  نیا  زا  دـنا و  هدـیدن  چوپ  ياه  هدـعو  زج  لاس  هد  نیا  رد  هک  رگراک  عراز و  ناگرزاب ، هقبط 
دنهاوخ راچد  تشونرس  نامه  هب  دنفلاخم ، یتنعل  هایس  بالقنا  نیا 

.دش

.دوش یم  رهاظ  جیردت  هب  شتارثا  هک  تسا  يرایسب  ياه  یتخبدب  همدقم  بزح  نیا  لیکشت  هک  دننادب  تاقبط  ریاس  مالعا و  ياملع 
دننک و میرحت  ار  بزح  نیا  رد  دورو  هک  تسا  مالسا  عجارم  رب 
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تاقبط یهاگـشناد و  ناوج  هقبط  نیلـصحم و  مرتحم و  يابطخ  اصوصخ  تاقبط  ریاس  رب  دوش ، لامیاپ  مالـسا  تلم  قوقح  دنراذگن 
همه ریگ و  یپ  تازرابم  اب  هک  تسا  فانصا  راجت و  عراز ، رگراک ،

ورف لاح  رد  میژر  هک  دنشاب  نئمطم  دننک و  ناریو  ار  بزح  نیا  ساسا  یفنم ، تمواقم  هبناج و 

اب ار  دوخ  تفلاخم  هک  لاح  نیع  رد  اـهنیا  دوشن ، لاـفغا  هاگتـسد  چوپ  تاـغیلبت  زا  تلم  دـیاب  .تساـهنآ  اـب  يزوریپ  تسا و  نتخیر 
ینز و هنیس  لیمک و  ياعد  ندناوخ  مسارم  یتاغیلبت ، هاگتسد  رد  ناحول ، هداس  لافغا  يارب  دننک ، یم  نوزفازور  نآ  ماکحا  مالسا و 

ماکحا دننک ، یم  شخپ  ینزریجنز 

.دننک یم  رشتنم  پاچ و  ار  شدوخ  ضقن و  ار  میرک  نآرق 

نایم رد  ساسح ، طیارـش  نیا  رد  هک  دوب  بوخ  ردقچ  مرب و  یم  جنر  ناریا  تلم  راب  فسا  عضو  زا  تبرغ ، جنک  نیا  رد  بناج  نیا 
عطق یلاعت  دنوادخ  زا  .مدرک  یم  يراکمه  نانآ  اب  کیدزن  زا  ناریا ، مالـسا و  تاجن  تهج  سدـقم ، تازرابم  نیا  رد  مدوب و  نانآ 

.مناهاوخ ار  نانآ  لامع  بناجا و  يدایا 

هّللا همحر  مکیلع و  مالسلاو 

(1) .ینیمخلا يوسوملا  هّللا  حور  رفص 1395   28

ماـما هّللا  تیآ  زا  رگید  راـب  ریز  حرـش  هب  یبوـتکم  یط  زین  ناریا  نویناـحور  زا  یهورگ  مکح  نـیا  رودـص  زا  سپ  یهاـتوک  تدـم 
: دزاس نشور  بزح  نیا  لابق  رد  ار  نانآ  فیلکت  زیخاتسر  بزح  هرابرد  رظن  مالعا  اب  دنتساوخ  ینیمخ 

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

ینیمخ یمظعلا  هّللا  تیآ  ترضح  مالسا  گرزب  دئاق  ردقیلاع و  عجرم  هاگشیپ 

سیسأت هاش  میژر  يوس  زا  اریخا  هک  زیخاتسر » بزح   » دروم رد  ار  دوخ  كرابم  رظن  تسا  یعدتـسم  هرفاو  تایحت  مالـس و  ءادها  اب 
نشور نآ  لابق  رد  ار  ناریا  تلم  مومع  هفیظو  نایب ، هدیدرگ 

.دیئامرف

(2) .نویناحور زا  یهورگ 

: دومن تفلاخم  زیخاتسر  بزح  رد  تیوضع  اب  احیرص  ریز  حرش  هب  یهاتوک  هلسارم  یط  زین  ناشیا 

یلاعت همسب 

نیا تسا و  رکنم  زا  یهن  دراوم  نیرت  نشور  زا  نآ  رد  تکرـش  ناریا ، ناملـسم  تلم  حلاصم  مالـسا و  اب  بزح  نیا  تفلاخم  هب  رظن 
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.ما هتشون  لیصفت  روط  هب  ار  دوخ  رظن  بناج 

(3) ینیمخلا يوسوملا  هّللا  حور 

هدش رداص  ینیمخ  ماما  هّللا  تیآ  يوس  زا  هک  زیخاتسر  بزح  رد  تیوضع  میرحت  مکح  نتم 
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ناریا تقو  هجراخ  روما  ترازو  .دش  هداتسرف  رگید  ياهروشک  هب  نوگانوگ  قرط  زا  هدش و  ریثکت  پاچ و  قارع  رد  تعرس  هب  دوب 
هب ار  مکح  نیا  عیزوت  ریثکت و  دنور  ریز  حرش  هب  یبوتکم  یط 

: دیناسر كاواس )  ) روشک تینما  تاعالطا و  نامزاس  عالطا 

هّللا حور  زا  ناریا » ناناملـسم  زا  یعمج   » ارهاظ ياتفتـسا  نتم  اریخا  هماـنم  رد  ناریا  یهاـشنهاش  ترافـس  زا  هدیـسر  شرازگ  رارق  هب 
ياهروشک هیلک  هب  تسپ  اب  ایوگ  هدش  پاچ  قارع  رد  هک  یـسراف  نابز  هب  هراب  نیا  رد  يو  خـساپ  زیخاتـسر و  بزح  هرابرد  ینیمخ 

لاسرا نیرحب  هلمج  زا  هقطنم  نیا 

هب هلمح  نمـض  دننام  ياوتف  نیا  رد  .دنا  هدرک  يریگولج  اجنیا  رد  نآ  راشتنا  عیزوت و  زا  نیرحب  یتینما  تاماقم  هتبلا  .تسا  هدیدرگ 
هدومن و دادملق  نیملـسم  لاصیتسا  ملظ و  هب  کمک  مارح و  تلم  مومع  رب  ار  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح  رد  تکرـش  یلم  تاسدقم 
ار تلم  هاش و  بالقنا  یمرش  یب  لامک  اب  نینچمه  هیمالعا  نیا  رد  .تسا  هتـسناد  رکنم  زا  یهن  دراوم  نیرت  نشور  ار  نآ  اب  تفلاخم 

یم هدـش  دازآ  ناناقهد  شکتمحز  هقبط  صوصخ  هب  ناریا  تلم  تاقبط  هیلک  عفن  هب  هک  ار  بالقنا  نیا  رمثرپ  جـیاتن  هدرک و  هئطخت 
همتاخ رد  .تسا  هدومن  رتشیب  ار  ناقهد  هقبط  دـقف  رقف و  یـضرا ، تاحالـصا  هک  تسا  یعدـم  قیاقح  بلق  اب  هتفرگ و  هدـیدن  دـشاب 

ریاس ینید و  ياملع  هب  باطخ 

وا معز  هب  هک  رایـسب  ياـه  یتخبدـب  يارب  تسا  يا  همدـقم  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح  لیکـشت  نوـچ  هک  دوـش  یم  یعدـم  تاـقبط 
هک دـیامن  یم  هفاـضا  دـننک و  میرحت  ار  بزح  نیا  هب  دورو  هک  تسا  مالـسا  عجارم  هفیظو  نیارباـنب ، دوـش ، یم  رهاـظ  دراد  شتارثا 

فانـصا راجت و  عراز و  رگراک و  تاقبط  نینچمه  نایهاگـشناد و  ناوج و  هقبط  مالـسا و  يابطخ  صوصخ  هب  تاقبط  ریاـس  هفیظو 
رودص خیرات  .دننک  ناریو  ار  بزح  نیا  ساسا  دوخ  یفنم  تمواقم  ریگ و  یپ  تازرابم  اب  هک  تسا 

(1) .دشاب یم  رفص 1395  هام  دننام 28  يوتف  نیا 

هب هک  یناسک  مامت  بیترت ، نیدـب  تفای و  راـشتنا  ناریا  فلتخم  ياهـشخب  رد  يدوز  هب  زیخاتـسر ، بزح  رد  تیوضع  میرحت  مکح 
ربارب رد  دوخ  راتفر  يارب  ییانبم  ار  نآ  دندرک  یم  يوریپ  ینیمخ  ماما  هّللا  تیآ  ینید  یـسایس ، ياه  هشیدنا  اههاگدـید و  زا  يوحن 

تیلاعف رخاوا  ات  مکح  نیا  نتم  .دندیزرو  بانتجا  زیخاتسر  بزح  رد  تیوضع  زا  دنداد و  رارق  تیمکاح  بزح و 

(2) .دش یم  عیزوت  پاچ و  هراومه  زین  ییاپورا  یمالسا و  ياهروشک  یخرب  رد  ناریا  رب  هوالع  زیخاتسر  بزح 

مکح نیا  هک  دـندرک  عیاش  دـندوب ، هدرک  رطخ  ساسحا  بزح  يارب  مکح  نیا  هیحاـن  زا  هک  تلود  بزح و  روما  ناراکردـنا  تسد 
ینیمخ ماما  هّللا  تیآ  يوس  زا  یتاراهظا  نینچ  تسا و  یلعج 
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ص 323. مود ، باتک  كاواس ، دانسا  تیاور  هب  یمالسا  بالقنا  یخیرات ؛ دانسا  یسررب  زکرم  هب : دیرگنب  هنومن  يارب  - . 2
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رـشتنم تاعیاش  درک ، یم  دـییأت  ار  قباس  مکح  هک  ناشیا  بناج  زا  يرگید  هاتوک  هیمالعا  راـشتنا  زا  دـعب  اـما  .تسا  هتفرگن  تروص 
(1) .تخاب گنر  تعرس  هب  تیمکاح  يوس  زا  هدش 

یم رارکت  بزح  نیا  اب  ار  دوخ  تفلاخم  ناـمز ، روخارف  هب  زیخاتـسر ، بزح  تیلاـعف  نارود  ماـمت  رد  اـبیرقت  ینیمخ  ماـما  هّللا  تیآ 
هویش نتفرگ  شیپ  رد  رطاخ  هب  ار  هاش  هژیو ، هب  درک و 

رذآ رد 24  ناشیا  .دومن  یم  شنزرس  تدش  هب  دوب  هتفای  رت  يدج  يدنور  زیخاتسر  بزح  سیـسأت  زا  سپ  هک  تموکح  يدادبتـسا 
هچ ره  جاور  تلم و  یبوکرـس  يارب   » هک دـیمان  زیخاتـسر » حـضتفم  بزح   » ار نآ  زیخاتـسر ، بزح  سیـسأت  زا  داـقتنا  رد  زین   1356

روشک هصرع  زا  یهاشنهاش  ماظن  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  اب  اتیاهن  هک  یماگنه   (2) .تسا هدمآ  دوجو  هب  يراکمتس » يدزد و  رتشیب 
هب درک  یم  فیلکت  ار  مدرم  هاش  هدـش و  سیـسأت  زیخاتـسر  بزح  هک  يراگزور  يروآدای  اب  ینیمخ  ماـما  هّللا  تیآ  تسبرب ، تخر 

خیرات زا  ههرب  نآ  راب  فسأت  تیعضو  دندنویپب ، بزح  نیا 

: دنداد رارق  داقتنا  دروم  ریز  حرش  هب  ار  ناریا 

بزح نیا  رگید  دنیآ  یم  نییاپ  دنراد  هلپ  هلپ  میریگب ) گرم  هب  ار  نیا  دیاب  ام   ) هلپ هلپ  اهنیا  هک  دـینک  یم  هظحالم  مه  فرط  نآ  زا 
هکیدرم نیا  دوخ  .دـندرک  اهنیا  یحادـم  ردـقچ  هک  دـیدید  امـش  دـنرادرب ؟ نآ  زا  تسد  اهنیا  هک  دوب  یناـسآ  زیچ  کـی  زیخاتـسر ،

طوبرمان فرح  هب -  عجار  اهفرح  ردقچ 

تکلمم نیا  زا  دیاب  دوشن  بزح  نیا  دراو  سک  ره  دنوشب ، دراو  دیاب  همه  دیاب -  نیا  مدرم -  همه   » .دز زیخاتـسر  بزح  هب -  عجار 
پوت و اهنآ  یلاخ ، تشم  نیمه  اب  مدرم ، تضهن  نیمه  اب  هعفد  کی  .دـندز  هک  ییاهفرح  نیا  زا  و  تسین » ییاجنیا  ًالـصا  نیا  .دورب 

، دنراد تشم  اهنیا  دنراد ، کنات 

دوخ یب  تسین ، يزیچ  نیا  هن   » دندرک مالعا  .تسین  يربخ  دـش  مولعم  زیخاتـسر  بزح  یتقو  کی  هک  نآ  رب  درک  هبلغ  تشم  نیمه 
بلطم راضح ) هدنخ  « ) درادن شلوبق  مه  تلود  ًالصا  ًالصا ، تسا 

هداد رییغت  ار  خیرات  .دوب  ناشدوخ  زا  تلود  هک  نیا  اب  درکن  شلوبق  مه  تلود  هلب ، هک  دوب  نیا 

.نآ زا  دنتشگرب  دندوب و 

یهاوخرذع درک و  باطخ  ار  تلم  تاقبط  همه  داتسیا و  دمآ  دنکب ، فراعت  هملک  کی  تلم  نیا  هب  هک  دوبن  رضاح  هک  یمدآ  کی 
تسا هدوب  ییاه  طلغ  تاهابتشا و  میدرک ، یتاهابتشا  ام  هک  درک 

(3) .مینک یمن  رگید  اهراک  نیا  زا  دعب  هب  نیا  زا  رگید  مه  الاح  تسا و  هدش  عقاو  و 

ریاس ناریا و  رد  رگید  نویناحور  املع و  دندرک ، ذاختا  یحیرص  عضوم  زیخاتـسر  بزح  ربارب  رد  ینیمخ  ماما  هّللا  تیآ  هک  یماگنه 
تابجوم ناشیا  فلاخم  اراکـشآ  يریگ  عضوم  عقاو ، رد  دـندوب و  هدرکن  زاربا  بزح  نیا  اب  یحیرـص  تفلاخم  زونه  ناـهج  قطاـنم 
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ياهیناوخ تفلاخم 

سیسأت تسخن  ياههام  نامه  یط  .دروآ  مهارف  ار  نویناحور  زا  ییاههورگ  ناهنپ  راکشآ و 
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، یناحور هّللا  تیآ  يرافغ ، هّللا  تیآ  يرظتنم ، هّللا  تیآ  ریظن  ییاملع  نویناحور و  زیخاتسر  بزح 

بزح اب  تفلاخم  رطاخ  هب  يرهاـط  مالـسالا  هجح  یتوهـال و  مالـسالا  هجح  يا ، هنماـخ  یلعدیـس  مالـسالا  هجح  یتشهب ، هّللا  تیآ 
(1) .دنتفرگ رارق  بیقعت  تحت  میژر  يوس  زا  زیخاتسر 

ریگتـسد یتینما  یماظتنا و  تاماقم  يوس  زا  دـناوخ  یم  ارف  زیخاتـسر  بزح  اب  تفلاخم  هب  ار  بـالط  اراکـشآ  هک  يرظتنم  هّللا  تیآ 
هّللا تیآ   ] هدش دای   » كاواس زا  یشرازگ  بجوم  هب  .دش 

هک دومن  یم  هیصوت  اهنآ  هب  غیلبت و  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  هیلع  رب  دندرک  یم  هعجارم  يو  هب  هک  ار  یبالط  يرظتنم ] یلعنیـسح 
دای تهج  نیمه  هب  دنراداو و  یمالـسا  تموکح  زا  يرادـفرط  هب  ار  نانآ  هدومن و  نشور  حالطـصا  هب  ار  بالط  ریاس  مدرم و  راکفا 

نیمأت رارق  رودص  اب  ریگتسد و  هدش 

هدومنن یضارتعا  نادب  هدیـسر و  مهتم  تیؤر  هب  هرداص  رارق  تشادزاب و  شترا  یناتـسداد  یـسرزاب  کی  هبعـش  زور 16/4/54[13 ]
(2)« .تسا

میرحت ار  نآ  رد  تیوضع  هدرک ، توعد  زیخاتسر  بزح  اب  تفلاخم  هب  ار  مدرم  داحآ  ماع ، ءالم  ربانم و  رد  زین  املع  زا  رگید  یخرب 
هّللا تیآ  زا  دیاب  املع  نیا  نیرت  مهم  هلمج  زا  .دندومن  یم 

سابع ینب  بزح  اب  ار  زیخاتـسر  بزح  دابآ  هاـش  دجـسم  رد  ینانخـس  یط  نیدرورف 1354  رد 30  هک  درب  مان  یندم  هّللادـسا  دـیس 
نیدباعلا نیز  ماما  ناگداون  زا  یسیع  لوق  زا  دناوخ و  فدارم 

سابع ینب  بزح  رد  هک  یـسک  نوچ  .دـنک  مان  تبث  ساـبع  ینب  بزح  رد  هک  یـسک  رب  ادـخ  تنعل   » دوب هدومرف  هک  درک  رکذ  (ع ،)
بزح اب  تفلاخم  هب  يراکـشآ  هراـشا  هک   (3)« .درک دـهاوخ  راتفرگ  باذـع  هب  ار  وا  ادـخ  ناـمیا و  هن  دراد و  نید  هن  درک  ماـن  تبث 

.دوب زیخاتسر 

نتسویپ هدرک ، عنم  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوضع  زا  دندرک  یم  هعجارم  يو  هب  هک  ار  یناسک  مامت  دوخ و  نارادفرط  یندم  هّللا  تیآ 
تشهبیدرا 1354: رد 16  كاواس  شرازگ  ربانب  هکنانچ  .دومن  یم  یبایزرا  تیمکاح  ياـهیراکزواجت  دـییأت  اـب  فدارم  ار  بزح  هب 

دمحم مان  هب  یصخش  »

عرـش رظن  زا  غلابان  ياه  هچب  اب  هلماعم  هنیمز  رد  یلاوئـس  هعجارم و  يدرجورب  هسردـم  هب  دوب  هبلط  زین  یتدـم  هک  نیـسره  لهایمارهب 
ار بزح  رتفد  نیسره  رد  نم  تشاد  راهظا  هدش  دای  هدیشک و  زیخاتسر  بزح  هب  تبحـص  دوخ  خساپ  تفایرد  زا  سپ  دومن و  حرطم 

تـشاد راهظا  ناشیا  .متفگ  يو  هب  ار  دوخ  ندرک  ءاضما  عوضوم  یندم  هّللادسا  دیـس  اب  هرکاذم  نمـض  دابآ  مرخ  رد  هدرک و  ءاضما 
یب هک 
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.548 صص 547 -  نیشیپ ، دناوری ؛ نایماهاربآ ، - . 1
هحفص 62. مود ، دلج  ردقیلاع ، هیقف  یفطصم ؛ يدزیا ، - . 2

صص 309 مراهچ ، دلج  كاواس ؛ دانسا  تیاور  هب  ماما  نارای  یندم  هّللادسا  دیس  هّللا  تیآ  دیهش  یخیرات ؛ دانسا  یسررب  زکرم  - . 3
.310 - 
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(1)« .دش مهاوخ  کیرش  دوش  یم  تکلمم  نیا  رد  هک  یتازواجت  تایانج و  همه  رد  نآ  ءاضما  اب  اریز  ما ، هدرک  ءاضما  ار  نآ  دوخ 

کی رد   » هک دنک  یم  هراشا  نادمه  هب  یندـم  هّللادـسا  هّللا  تیآ  ترفاسم  هب  دادرم 1354 ، خروم 16  يرگید  شرازگ  رد  كاواـس 
لغاش هدننک  فرصم  زا  تیامح  هتیمک  رد  مان و  تبث  زیخاتسر  بزح  رد  هک  یعراز  یلع  تارب  خیش  تشاد  راهظا  یصوصخ  ثحب 

زا هک  ام  دومن  هفاضا  دومن و  دادـملق  تناید  نید و  اب  فلاخم  ياضما  هب  ار  اه  یفرط  نآ  سپـس  هدـش و  اـه  یفرط  نآ  زا  دـشاب  یم 
(2)« .درادن تیاضر  مه  ادخ  میرادن  تیاضر  اهنآ 

زا درک  هیـصوت  شناوریپ  نارادـفرط و  هب  دوـمن و  میرحت  ار  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوـضع  تحارـص  هب  مـه ، یناـگیاپلگ  هـّللا  تـیآ 
زیخاتسر بزح  حیرص  میرحت  زا  تشاد  هاش  رابرد و  اب  یبوخ  طباور  هک  يرادمتعیرـش  هّللا  تیآ   (3) .دنزرو بانتجا  نآ  هب  نتسویپ 

دض رب  دناوت  یمن  دننکن  داجیا  یتمحازم  شنارادفرط  وا و  يارب  نایزیخاتـسر  هک  یماگنه  ات  تشاد  راهظا  افرـص  دومن و  يراددوخ 
(4) .دنزب یمادقا  هب  تسد  بزح  نیا 

بزح نوـماریپ  يرادمتعیرـش  هّللا  تـیآ  یناـگیاپلگ و  هـّللا  تـیآ  يریگ  عـضوم  نـیدرورف 1354  رد 9  كاواـس  ناـسیون  شرازگ 
: دنا هدرک  یبایزرا  ریز  حرش  هب  ار  زیخاتسر 

یم هدرک و  تفلاخم  روکذم  بزح  رد  تکرش  اب  یفخم  روط  هب  یتدم  ات  یناگیاپلگ  نایفارطا  یلم  زیخاتـسر  بزح  لیکـشت  زا  سپ 
ره باوج  رد  احیرـص  يو  نایفارطا  یناگیاپلگ و  دوخ  نونکا  یلو  دـنک ) مان  تبث  بزح  نیا  رد  یـسک  تسین  یـضار  اـقآ   ) دـنتفگ

رد تکرش  هک  دنراد  یم  راهظا  یلئاس 

بزح رد  مان  تبث   ) لیبق زا  یتاملک  اب  یلو  هدرکن  میرحت  ار  بزح  رد  مان  تبث  امسر  زونه  يرادمتعیرـش  اما  تسین  زیاج  بزح  نیا 
لاوئـس خـساپ  دـنرادن ) يراک  ام  اب  هک  زونه  .میرادـن  يراک  اهنآ  اب  ام  دنـشاب ، هتـشادن  يراک  اـم  اـب  رگا  .تسین  يراـبجا  زیخاتـسر 

.دهد یم  بزح  رد  مان  تبث  دروم  رد  ار  ناگدننک 

.درادن يرظن  هبنش -  هیرظن 

، دنتـسین قفاوم  یلم  زیخاتـسر  بزح  رد  مان  تبث  اب  یلک  روط  هب  تایآ  .تسا  دـییأت  دروم  حیحـص و  شرازگ  دافم  هبنـشکی -  هیرظن 
هب يرادمتعیرش  یلو  دنک  یم  تفلاخم  انلع  یناگیاپلگ  یهتنم 

(5) .دهد یمن  تسد  زا  ار  طایتحا  بناج  یحیولت و  ینمض و  روط 

تیمکاح اب  هدیدع  لیالد  هب  هک  ییاملع  نویناحور و  زا  كدنا  یهورگ  زج  بیترت ، نیدب 
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ص 125. تیناحور ، لوا ، رتفد  تیناحور ، كاواس و  يرنه ؛ هزوح  - . 3
.126 صص 125 -  نامه ، - . 4

.417616 .ش پ : یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  ویشرآ  - . 5
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یناکما ساسا  رب  کی  ره  دنتفرگ و  یم  ياج  زیخاتسر  بزح  نیفلاخم  فص  رد  نویناحور  املع و  بلاغ  تیرثکا  دنتـشاد ، یطباور 
همادا بزح  نیا  تیلاعف  نارود  نیـسپاو  ات  دنور  نیا   (1) .دـندومن یم  میرحت  ار  بزح  نیا  رد  تیوضع  نلع ، ای  افخ  رد  دنتـشاد  هک 

املع و زا  يدادعت  يارب  زیخاتسر  بزح  يوس  زا  هژیو  یمسارم  رد  تکرش  تبـسانم  هب  نیدرورف 1357  رد 21  یتقو  هکنانچ  .تفای 
، دندوب بهذـم  یعیـش  ياملع  زا  امامت  هک  نانآ  زا  يریثک  دـش ، لاسرا  ییاه  همان  توعد  سوواکدـبنگ  رهـش  سانـشرس  نویناحور 

: دنا هداد  شرازگ  نینچ  هراب  نیا  رد  كاواس  نارومأم  .دندرکن  تباجا  ار  بزح  توعد 

ترـضحیلعا زا  رطخ  عفر  تبـسانم  هب  سوواکدـبنگ  فلتخم  تاـقبط  فرط  زا  یمـسارم  يراـج  هاـم  نیدرورف  زور 21  تعاس 10 
ناعاجش زا  لیلجت  ناراتشترا و  گرزب  رهمایرآ  هاشنهاش  نویامه 

تلم زیخاتسر  بزح  فرط  زا  ًالبق  هک  يدوجو  اب  دش ، رازگرب  ناتسرهش  نیا  هیمئاق  دجسم  رد  دیهش 

تسا هدوب  هدیدرگ  لاسرا  یبتک  همانتوعد  ریز  هحورشم  نویناحور  يارب  ناتسرهش  نیا  هبعش  ناریا 

 ]...[ .دوب هدیناسرن  مه  هب  روضح  مسارم  رد  یسک  ناتسرهش  نیا  هعیش  نویناحور  زا  کلاذعم 

هتشاد تفایرد  همان  توعد  اصخش  عماج  دجسم  زامن  شیپ  میحردمحم  دنزرف  یلیبدرا ،) هب  فورعم   ) يوهن نیسح  دمحم  خیـش  - 1
.تسا

.تسا هتشاد  تفایرد  همانتوعد  اصخش  هیداجس  دجسم  زامن  شیپ  نیسح  دنزرف  یثدحم  نسح  خیش  - 2

.تسا هتشاد  تفایرد  همانتوعد  اصخش  يرگسع ، دجسم  زامن  شیپ  یبنلادبع  دنزرف  یهللادبع ، لضفلاوبا  خیش  - 3

.تسا هتشاد  تفایرد  همانتوعد  اصخش  نسح ، ماما  دجسم  زامن  شیپ  یقتدمحم  دنزرف  يورسخ ، يدهم  خیش  - 4

.تسا هدش  هداد  شرسپ  هب  همانتوعد  ینیسح  دجسم  زامن  شیپ  ناخاباب  دنزرف  یناخ ، هرق  دمحم  خیش  - 5

.دش هداد  دجسم  رادیارس  هب  همانتوعد  یمشاه ، دجسم  زامن  شیپ  نادرمهاش  دنزرف  ینادرمهاش ، نیسحمالغ  خیش  - 6

.تسا هدش  هداد  دجسم  رادیارس  هب  همانتوعد  يوضر ،  دجسم  زامن  شیپ  رفعج  دنزرف  یتیانع ، یلعدمحم  خیش  - 7

(2) .تسا هدش  هداد  دجسم  رادیارس  هب  همانتوعد  نامزلا ، بحاص  دجسم  زامن  شیپ  فسوی  دنزرف  یقیدص ، یلعدمحم  خیش  - 8

، يدراوم رد  دیآ  یمرب  هدنام  ياج  رب  دانسا  تارطاخ و  یخرب  زا  هکنانچ  لاوحا ، نیا  اب 

ص:360
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كاواس ناسیون  شرازگ  .دندمآرد  نآ  تیوضع  هب  دوخ  دندرکن  میرحت  ار  زیخاتـسر  بزح  هک  نیا  رب  هوالع  نویناحور  زا  يا  هدع 
: دنا هدرک  هراشا  نینچ  زیخاتسر  بزح  رد  دزی  رهش  نویناحور  زا  نت  ود  تیوضع  زا  يدروم  هب  دادرم 1357  رد 21 

هک و ]...[  یماسا ]...[  هب  ار  دزی  رهـش  ظاعو  زا  رفن  ود  دزی ) رهـش  لوا  زارط  یطارفا  نویناحور  زا  یکی   ) یقودص دمحم  خیـش  اریخا 
ربنم و يالاب  رد  ینارنخس  نمض  دننک ، یم  تکرش  ینهیم  یلم و  شیاین  مسارم  رد  ارثکا  دنتسه و  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  وضع 

: هتشاد راهظا  ناشریفکت ،

ربخ بسک  هنیمز  نیا  رد  هک  یعبنم  تسین ، زیاـج  اـهنآ  رـس  تشپ  ندـناوخ  زاـمن  دنـشاب ، یم  زیخاتـسر  بزح  هب  هتـسباو  رفن  ود  نیا 
يو روضح  رد  ات  هدرب  یقودص  دمحم  خیـش  دزن  ار  روکذـم  رفن  ود  دزی ، رهـش  ظاعو  زا  يا  هدـع  هدـش  رارق  هک  هدرک  هفاضا  هدومن 

(1) .دننک هبوت 

هب روشک  لوا  زارط  نویناـحور  زا  يرایـسب  زیخاتـسر ، بزح  رد  تیوضع  میرحت  رد  ینیمخ  ماـما  هّللا  تیآ  هیمـالعا  رودـص  زا  سپ 
دندرکن و رازگورف  یششوک  چیه  زا  نآ  رد  دوخ  نارادفرط  مدرم و  تیوضع  زا  يریگولج  رد  دنتسویپ و  بزح  نیا  نافلاخم  فص 
زا هک  یتاداقتنا  تاضارتعا و  رد  دندیـشوک و  نآ  حـیبقت  تفلاخم و  رد  نوگاـنوگ  ءاـحنا  هب  مه  بزح  نیا  تیلاـعف  نارود  لوط  رد 

نیا زا  یکی  .تشاد  رارق  ناـنآ  تـالمح  ردـص  رد  نآ  تیلاـعف  هطیح  زیخاتـسر و  بزح  سیـسأت  دنتـشاد  مـیژر  درکلمع  هعوـمجم 
ار نآ  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  زاغآ  نامه  زا  كاواس ، تاشرازگ  هب  انب  هک  دوب  یقودـص  دـمحم  خیـش  جاـح  هّللا  تیآ  نویناـحور 

نایاپ ات  هدرک و  میرحت 

يرگید یناحور  یندم ، هّللادسا  دیـس  هّللا  تیآ   (2) .دروآ لمع  هب  نآ  باوصان  درکلمع  زا  يدـیدش  تاداـقتنا  بزح ، نیا  تیلاـعف 
مدرم دومن و  بزح  نیا  زا  يرایـسب  تاداقتنا  بزح  نیا  اب  ماما  تفلاخم  مـالعا  لاـبند  هب  زیخاتـسر و  بزح  سیـسأت  زا  سپ  هک  دوب 

تامادقا تایانج و  هعومجم  رد  ار  زیخاتسر  بزح  ياضعا  یندم  هّللا  تیآ  .درک  قیوشت  بزح  نیا  رد  تیوضع  میرحت  هب  ار  روشک 
زا  (3) .تفرگ دـهاوخ  زین  ار  نانآ  نماد  میژر  درکلمع  ءوس  بقاوع  هک  داد  یم  رادـه  هتـسناد و  کیرـش  يولهپ  میژر  هیور  فالخ 

.دوب ییابطابط  یـضاق  یلعدمحم  دیـس  هّللا  تیآ  درک  مالعا  زیخاتـسر  بزح  اب  ار  دوخ  حیرـص  تفلاخم  هک  یمانب  نویناحور  رگید 
یط ناشیا 
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هک دـیمان  يراـبجا » بزح   » ار زیخاتـسر  بزح  دوـخ  ناـکیدزن  ناتــسود و  روـضح  اـب  يا  هـسلج  رد  لاـس 1354  تسخن  ياـهزور 
رد مدرم  تیوضع  زیخاتـسر  بزح  اب  تفلاخم  نمـض  ییابطابط  یـضاق  .دنک  وضع  نآ  رد  روز  هب  ار  مدرم  دنک  یم  یعـس  تموکح 
زا ار  روـشک  مدرم  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوـضع  مدـع  نمـض  تساوـخ  روـشک  نویناـحور  رگید  زا  هدرمــش  بوصاـن  يرما  ار  نآ 

(1) .دنرادزاب نآ  ياه  هتساوخ  فادها و  ياتسار  رد  تیلاعف  نآ و  رد  تیوضع 

حیرص داقتنا  زیخاتسر و  بزح  اب  هزرابم  رد  مه  يولهپ  میژر  فلاخم  نویناحور  رگید  زا  یشلما  ینابر  يدهم  خیـش  جاح  هّللا  تیآ 
هدافتسا یضتقم  تصرف  ره  زا  نآ  باوصان  درکلمع  زا 

تاکرحت زاـغآ  زا  سپ  هژیو ، هب  .دومن  یم  بیغرت  قیوشت و  بزح  نآ  رد  تیوضع  مدـع  تفلاـخم و  هب  ار  روشک  مدرم  درک و  یم 
فلتخم ياهرهش  رد  زیخاتسر  بزح  ياهنامتخاس  زا  یـضعب  لاغـشا  تفای و  يرتشیب  تدش  زیخاتـسر  بزح  اب  وا  تفلاخم  یبالقنا ،

زیخاتـسر و بزح  هب  هلمح  زا  فلتخم  دـجاسم  رد  دوخ  ياهینارنخـس  هعوـمجم  رد  تفرگ و  تروـص  وا  يرکف  تیادـه  اـب  روـشک 
تیآ یماحم و  مالـسالا  هجح  یـسبط ، ظعاو  سابع  هّللا  تیآ   (2) .درک یمن  تلفغ  بزح  نیا  تیلاعف  اـب  تفلاـخم  هب  مدرم  بیغرت 

نویناحور رگید  زا  داژن  یمشاه  میرکلادبع  دیس  هّللا 

هب ار  نآ  سیسأت  حرط  دنتشاد و  داقتنا  ادیدش  نآ  هب  تبسن  زیخاتـسر  بزح  تیلاعف  نارود  لوط  رد  هک  دندوب  يولهپ  میژر  فلاخم 
هب یکرتشم  هیمالعا  رد  هلمج  زا  .دندرک  یم  موکحم  دج 

ناریا تلم  نآ  تایح  ياهزور  نیسپاو  ات  سیسأت  زاغآ  نامه  زا  هک  هدش  یبایزرا  یتلود  یبزح  زیخاتسر ، بزح  قوف ، دارفا  ياضما 
(3)« .درادن هتشادن و   » نآ اب  یلوصا  طابترا  چیه 

سیـسأت و دـندوب ، داضت  رد  يولهپ  میژر  اب  نوگاـنوگ  قرط  هب  هک  ناریا  ياـملع  نویناـحور و  زا  يا  هدرتسگ  راـشقا  بیترت ، نیدـب 
يوس زا  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوضع  میرحت  مـالعا  زا  سپ  هژیو  هب  ناـیم ، نیا  رد  دـندرک و  یم  حـیبقت  ار  زیخاتـسر  بزح  تیلاـعف 

اب تفلاخم  ینیمخ  ماما  هّللا  تیآ 

هب فلتخم  قرط  زا  هک  روشک  مدرم  زا  يرایسب  نانآ و  نایفارطا  نویناحور و  نایم  رد  بزح  نیا 

.تفای يرتشیب  شرتسگ  دنتشاد ، یسرتسد  ناشیا  ياه  هیمالعا 

هیمالعا هک  زیخاتسر  بزح  سیسأت  مالعا  تسخن  ياهزور  نامه  یط  رگید ، يوس  زا 
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تفلاخم هک  هیملع  هزوح  مق و  رهـش  ياملع  نویناحور و  نیرت  هتـسجرب  زا  يدادعت  دش  رـشتنم  نآ  میرحت  رد  ینیمخ  ماما  هّللا  تیآ 
نانآ 25 دادعت  هک  ءاملع  نیا  تبیغ  .دندش  دیعبت  تسد  رود  یقطانم  هب  ریگتسد و  میژر  يوس  زا  دوب  زرحم  زیخاتـسر  بزح  اب  نانآ 

هزوح تسا  هدش  رکذ  نت 

بزح اب  راکشآ  تفلاخم  هب  یتبغر  نادنچ  هدیدع  لیالد  هب  زین  رهش  رد  رضاح  ياملع  زا  رگید  یخرب  دناشک و  توکس  هب  ار  هیملع 
(1) .دندادن ناشن  دوخ  زا  زیخاتسر 

یناریا نایوجـشناد  یمالـسا  ياهنمجنا  هیداحتا  زیخاتـسر ، بزح  رد  تیوضع  میرحت  رب  ینبم  ینیمخ  ماما  هّللا  تیآ  هیمالعا  بقاعتم 
دوخ تسـشن  نیمهدزای  تبـسانم  هب  هک  یمایپ  رد  نانآ  .داد  ناشن  يا  هدرتسگ  تاکرحت  میرحت ، مکح  نتـسب  راک  هب  يارب  اپورا  رد 

هجیتن رد  زیخاتسر و  بزح  رد  تیوضع  زا  یمومع  لابقتسا  مدع  رد  ناشیا  مکح  عطاق  شقن  دنداتـسرف ، ینیمخ  ماما  هّللا  تیآ  يارب 
تامادقا تسکـش  رد  يرگید  دنلب  ماگ  نآ ، یخیرات  حالطـصا  هب  ياهتلاسر  بزح و  هب  عجار  ار  يولهپ  میژر  تاغیلبت  شهاک  نآ ،

لخاد و رد  میژر  نافلاخم  ریگیپ  تازرابم  يایوگ  هک  مایپ  نیا  زا  ییاهـشخب  رد  .دـندرک  یبایزرا  فلتخم  نوؤش  رد  میژر  لوقعمان 
: تسا هدمآ  نینچ  دوب ، زیخاتسر  بزح  سیسأت  هلمج  زا  نآ و  تامادقا  هعومجم  اب  روشک  زا  جراخ 

رابخا مغریلع  هک  میتسرف  یم  ناریا  هدیدمتس  ناملـسم و  زرابم و  قلخ  قحب  هدنیامن  گرزب ، عجرم  نآ  هب  ار  مایپ  نیا  یتاظحل  رد  ام 
یم هدـش و  ماجنا  تسار  پچ و  زا  مالـسا  هیلع  هک  ییاه  هئطوت  ناریا و  رابج  میژر  فرط  زا  متـس  ناـقفخ و  دـیدشت  رد  نوگاـنوگ 

حالطصا هب  هکحـضم  اب  تفلاخم  هنیمز  رد  صوصخب  عجرم  نآ  ياهدومنهر  مالـسا و  زا  ماهلا  اب  ناملـسم  مدرم  تازرابم  جوا  دوش 
هتـشذگ لاس  رد  ناریا  رابج  میژر  دزاس ]...[  یم  رگ  هولج  نامیور  شیپ  توغاط  يدوبان  زا  روش  رپ  يزادـنا  مشچ  زیخاتـسر  بزح 

تلم رب  ار  دوخ  یتسیـشاف  یبزح  کـی  متـسیس  دیـشوک  دوخ  ینوعرف  هرطیـس  شرتـسگ  روظنم  هب  یماـظن  ياوق  کـمک  هب  هنارورغم 
ناردارب تازرابم  اوتف و  نیا  زا  ناملسم  قلخ  تعاطا  ام و  ربهر  دنمجرا  ياهدومنهر  یخیرات و  ياوتف  اما  دنک ، لیمحت  ام  ناملسم 

هک دروآ  دراو  هئطوت  نیا  رب  یشحاف  تسکش  نانچ  ناریا  رد  نازرابم  ریاس  اب  ماگمه  ام  بالط 

نیدـب تسکـش و  مه  رد  دوخ  موش  دـصاقم  يارجا  هار  رد  میژر  تمواـقم  دـشن و  بزح  نیا  رد  تیوـضع  هب  روـبجم  یـسک  رگید 
ياه هبحاصم  داتفا و  راک  زا  هرابکی  میژر  یتاغیلبت  هاگتسد  بیترت 

[(2)  ]... داد یگشیمه  ياه  ییوگ  هزره  رگید و  ياه  یگزره  هب  ار  شیاج  بزح  نیا  یبالقنا  هفسلف  هنیمز  رد  ینویزیولت  ویدار 

هب باطخ  هک  يرگید  مایپ  یط  اپورا  رد  ناریا  نایوجشناد  یمالسا  ياهنمجنا  هیداحتا 
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يربهر هب  تیناحور  ریگیپ  تازرابم  هب  هراشا  نمض  داتسرف ، اکیرمآ  اداناک و  رد  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  هنایلاس  هرگنک  نیمتفه 
شالت مامت  نمجنا  نآ  ياضعا  دنک  یم  اضاقت  زیخاتـسر ، سیـسأتلا  دـیدج  بزح  يولهپ و  میژر  هعومجم  اب  ینیمخ  ماما  هّللا  تیآ 

یم ماـیپ  نیا  زا  ییاهـشخب  رد  .دـندنب  راـک  هب  زیخاتـسر  بزح  میرحت  رد  ینیمخ  ماـما  هّللا  تیآ  ياوتف  نتخاـس  یلمع  يارب  ار  دوخ 
کی مالسا  هک  دهد  یم  ناشن  مه  زاب  هداد و  ناشن  دوخ  تازرابم  اب  ینیمخ  مظعا  دئاق  يربهر  هب  هاگآ  یقرتم و  تیناحور  : » میناوخ

ار هصرع  هناریلد  تمواقم  اب  هک  ار  یناگدنمزر  همه  دای  میـشاب  اجک  ره  هک  تسام  رب  تسا ]...[  یمئاد  تثعب  کی  یبالقنا و  بتکم 
گنت شبنج  دض  ياهورین  هب 

یتسیـشاف بزح  سیـسأت  اب  هاش  .مینک  عافد  ناـش  یبـالقنا  راـکفا  زا  مینکب  میناوت  یمن  يرگید  راـک  رگا  میراد و  گرزب  دـنا  هدرک 
ناونع هب  نآ  زا  یتسیشاف  ياهتردق  همه  هک  دز  تسد  يا  هبرح  هب  زیخاتسر 

سیـسأت .دـننک  یم  هدافتـسا  اهورین  لرتنک  روظنم  هب  شرافـس  بلاق  رد  هدوت  راکفا  اهتیلاعف و  همه  نتخیر  قانتخا و  يارب  يا  هلیـسو 
گرزب ینیمخ  مایپ  هب  .تسا  هدوت  تمواـقم  تدـش  ضارتعا و  عجرم  نتفرگ  ـالاب  میژر و  نوزفا  زور  سرت  هدـنهد  ناـشن  بزح  نیا 

(1)  ]...[« مینک ادا  ینیمخ  نامربهر  مدرم و  مالسا و  هب  تبسن  ار  دوخ  نید  دیدج  دناب  نیا  هب  نتفگ  هن  اب  میرادارف و  شوگ 

لکش هب  تبسن  دندیزرو و  بانتجا  زیخاتسر  بزح  هب  نتـسویپ  زا  زین  میژر  رگید  یـسایس  نافلاخم  زا  يرایـسب  نویناحور ، رب  هوالع 
نیدـهاجم نامزاس  پچ ، ياههورگ  یخرب  هب  دـیاب  ناـفلاخم  نیا  نیرتفورعم  زا  .دـندوب  ضرتعم  ناریا  رد  یبزح  کـت  ماـظن  يریگ 

تیوضع زا  ار  دوخ  نارادفرط  یفخم  ياه  هویش  هب  اتدمع  هک  درک  هراشا  یلم  ههبج  ياه  هدنامزاب  يدازآ و  تضهن  ، (2) ناریا قلخ 
نارادفرط زا  يدادعت  یفنم  يریگ  عضوم  یـشرازگ  یط  دنفسا 1353  رد 23  كاواس  نارومأم  .دندرک  یم  عنم  زیخاتـسر  بزح  رد 

: دنا هدرک  سکعنم  نینچ  ار  زیخاتسر  بزح  هب  تبسن  یلم  ههبج 

.دنتفر حلاص  رایهللا  لزنم  هب  ردقلاوذ  هّللا  بیبح  یمساق و  لضفلاوبا  نالدرا ، یلع  ینیسح ، هاش  نیسح  زور 22/12/53  تعاس 10 

خساپ هدربمان  تسیچ ؟ ناریا  یلم  زیخاتسر  بزح  هب  عجار  امـش  رظن  دیـسرپ  حلاص  زا  راضح  زا  یکی  هدنکارپ  ياه  تبحـص  زا  سپ 
هچنانچ تسا  نکمم  دنتسه و  تلود  دنمراک  نایاقآ  بلغا  داد 

.دوب دهاوخ  رتهب  دنوشن  وضع  دنناوتب  رگا  یلو  دیآ  دوجو  هب  ناشیارب  یتاقییضت  دوشب  یتفلاخم 

هک ءادهشلادیس  دننام  میشاب  هتشاد  نامیا  دوخ  هدیقع  هب  دیاب  ام  دیتفگ  هک  ار  یلاعبانج  رظن  نم  تفگ : حلاص  هب  باطخ  ینیسح  هاش 
تفگ حلاص  .متفگ  ناتسود  مامت  هب  ار  درک  یگداتسیا  شا  هدیقع  هار  رد 
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(1) .میوشب بزح  لخاد  اروف  میوش و  میلست  دوز  دیابن  ام  متفگ  هک  تسا  نامه  تقیقح 

، ناربـهر زا  يرایـسب  هک  نیا  مـغر  هـب   (2) .دوـب تیئاـهب  هقرف  درک ، عـنم  ار  زیخاتـسر  بزح  رد  شناوریپ  تیوـضع  هـک  یتـیلقا  اـهنت 
ییاهب هقرف  هب  زیخاتسر  بزح  تشرد  زیر و  ياضعا  ناگدننادرگ و 

مـالعا نمـض  مظعا ، لدـعلا  تیب  روتـسدب  اـت  تساوخ  یم  ناریا  ناـیئاهب  زا  يا  هیمـالعا  یط  اـیلاتیا  ناـیئاهب  لـفحم  دـندوب ، بستنم 
لیروآ خـیرات  هب  هک  روکذـم  هیمالعا  رد  .دـنزرو  باـنتجا  بزح  نیا  رد  تیوضع  زا  يولهپ  یهاـشنهاش  ماـظن  هب  تبـسن  يراداـفو 

یم ایلاتیا  رد  یناریا  يابحا  مامت  عالطا  هب  ایلاتیا  ناـیئاهب  یلم  یناـحور  لـفحم  : » میناوخ یم  نینچ  تسا ، هدـش  رداـص  مر  رد   1975
رد هچ  یناریا  دارفا  مامت  زا  هدش و  لیکشت  یلم  زیخاتـسر  بزح  ناریا  رد  اریخا  دیراد  عالطا  هک  روطنامه  یهلا  زیزع  يابحا  دناسر :

.دننک یسیون  مسا  بزح  نیا  رد  هک  دوش  یم  توعد  جراخ  رد  هچ  لخاد و 

یتلود روما  يایلوا  تساوخرد  تروص  رد  هک  دنا  هدومرف  روتسد  مظعا  لدعلا  تیب  صوصخ  نیا  رد 

هاشنهاش و ینویامه  ترضحیلعا  هب  تبـسن  يرادافو  راهظا  اب  دنراد : موقرم  ار  لیذ  هلمج  ءابحا  بزح  نیا  رد  یـسیون  مسا  دروم  رد 
یسیون مسا  زا  یبهذم  ینادجو و  لیالدب  نمهب  بالقنا 6  لوصا  هب  تبسن  هناقیمع  ینادردق  تکلمم و  نیناوق  همانساسا و  هب  مارتحا 

(3)« ءاضما .مروذعم  یسایس  بزح  هنوگ  ره  رد 

روـشک مدرم  زا  هدرک و  مـیرحت  ار  زیخاتـسر  بزح  رد  تیوـضع  یمکح  یط  ینیمخ  ماـما  هـّللا  تـیآ  نآ ، زا  شیپ  هـک  ییاـجنآ  زا 
هب ناـهج  ياـهروشک  زا  يرایـسب  ناریا و  رد  مکح  نیا  دـننک و  يراددوخ  زیخاتـسر  بزح  رد  تیلاـعف  نتـسویپ و  زا  دوـب  هتـساوخ 

ددص رد  يولهپ  میژر  دوب ، هدش  وربور  يا  هدرتسگ  لابقا  اب  يولهپ  میژر  نافلاخم  مدرم و  نایم  رد  هدش و  رشتنم  پاچ و  تعرس 

بزح میرحت  نایم  یلعج  يا  هنوگ  هب  تشاد  رارق  كاواس  اهنآ  سأر  رد  هک  دوخ  یتاعالطا  ياههاگتسد  لماوع و  کمک  اب  دمآرب 
طابترا ییاهب  هقرف  ینیمخ و  ماما  هّللا  تیآ  يوس  زا  زیخاتسر 

مدرم رد  یتبغر  نآ  هب  نتسویپ  يارب  ددرگ و  هداشگ  بزح  تخب  دیاش  ات  دزاس  نیبدب  ناشیا  هب  تبـسن  ار  روشک  مدرم  هدرک  رارقرب 
فلاخم نیرتگرزب  نانآ  معز  هب  لاح ، نامه  رد  دوش و  ادیپ 

میظنت كاواس  يرای  هب  یبرع  نابز  هب  يا  هیمالعا  اتسار ، نیمه  رد  .دوش  ماندب  هعماج  نایم  رد  ینیمخ ) ماما  هّللا  تیآ   ) يولهپ میژر 
اب نآ  یط  هدرک و  رـشتنم  هتـشونتسد  تروص  هب  ار  نآ  نانبل » یف  نییناریالا  هبلطلا  داحتا   » ناونع تحت  یهورگ  رهاـظلا  یلع  هک  دـش 

بزح میرحت  هب  هراشا 
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ناشیا نایم  هک  دندوب  هدرک  یبایزرا  نینچ  ینیمخ ، ماما  هّللا  تیآ  ییاهب و  هقرف  يوس  زا  زیخاتسر 

زیخاتسر بزح  رد  دوب  هدش  هتساوخ  روشک  مدرم  زا  انمض ، دراد و  دوجو  یتاطابترا  نایئاهب  و 

یط زین  ار  نآ  زا  يا  هخسن  كاواس  مجنپ  هرادا  هک  هیمالعا  نیا  یسراف  همجرت  رد  .دنوش  وضع 

هب سپس  هدش و  هیهت  كاواس  يوس  زا  نآ  یـسراف  نتم  ادتبا  دیاش  و   ) درک لاسرا  كاواس  موس  هرادا  تیریدم  هب  باطخ  یتشاددای 
: تسا هدمآ  نینچ  دوب ،) هدش  رشتنم  نانبل » یف  نییناریالا  هبلطلا  داحتا   » مان هب  هدش و  همجرت  یبرع  نابز 

رداص نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  فرط  زا  هک  یلمعلاروتـسد  ربارب  یناریا : ناملـسم  مدرم  تسا ؟ هدـش  ییاهب  مه  ینیمخ  هّللا  حور 
رد تیوضع  مان و  تبث  مدـع  دـشاب  یم  ارجالا  مزال  ناریا  روشک  هلمج  زا  اهروشک و  هیلک  رد  هقرف  نیا  دارفا  مومع  يارب  هدـیدرگ و 

بزح رد  یتسیاـبن  ناریا  ناـیئاهب  هک  هداد  روتـسد  ناـیئاهب  مظعا  لدـعلا  تیب  صوـصخ  نیا  رد  هدوـب و  ناریا  تـلم  زیخاتـسر  بزح 
زیخاتسر

دروم هدـیدرگ  سیـسأت  تلم  رتشیب  هافر  نیمأت  ناریا و  ءالتعا  روظنم  هب  هک  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  .دـنیامن  ماـن  تبث  ناریا  تلم 
رد هچ  لخاد و  رد  هچ  ناریا  تسرپ  نطو  ناملسم و  دارفا  هیلک  لوبق 

ناـیناریا هدـنریگارف  دـنیامن و  یم  هدوـمن و  نآ  رد  ماـن  تبث  تیوـضع و  تساوـخ  رد  اـمومع  هـتفرگ و  رارق  ناریا  روـشک  زا  جراـخ 
دروم نیا  رد  فلاخم و  بزح  نیا  اب  ناـیئاهب  اـب  ادـصمه  زین  ینیمخ  هّللا  حور  هک  تسین  بیجع  .دـشاب  یم  تسرپ  نطو  ناملـسم و 

دوخ وت   » .دشاب هدرک  رداص  هیمالعا 

هاگآ نانآ  هب  هتـسباو  لامع  بناجا و  سیاسد  زا  یبوخ  هب  تسرپ  نطو  فیرـش و  ناـیناریا  لـمجم .» نیا  زا  لـصفم  ثیدـح  ناوخب 
ییاه هیمالعا  هدشن و  فرحنم  هاگچیه  دنیامیپ  یم  هک  یهار  زا  هدوب و 

رد يدیدرت  نیرتکچوک  اهنآ  نایماح  نایئاهب و  وا و  نابابرا  وا و  هب  بستنم  هتـسد  وراد و  هدـش و  هتخانـش  ياه  ینیمخ  هیمالعا  ریظن 
هدومیپ هک  یهار  تکلمم و  يربهر  هب  ناریا  تلم  خسار  نامیا  مزع و 

(1) .دروآ دهاوخن  دوجوب  دوش ، یم 

هتـشونتسد تروصب  یبرع و  نابز  هب  قوف  هیمالعا  راشتنا  هرابرد  دتـسرف  یم  نآ  موس  هرادا  يارب  هک  يا  همان  رد  كاواس  مجنپ  هرادا 
تقو دادرخ 1354  رد 20  هک  همان  نیا  رد  .دنک  یم  مالعتسا 

ناـبز هب  هیمـالعا  پاـچ  هراـبرد  : » تسا هدـمآ  نینچ  دوب ، هدـش  لاـسرا  موس  هرادا  يارب  كاواـس  مجنپ  هرادا  زا  هرامش 3379/501 
نیلوئسم شرازگ  قبط  هب 18/3/54-533/341[13 .] تشگزاب  یبرع ،

نآ ناـکما  نکیل  تسین  رودـقم  قوف  هیمـالعا  پاـچ  زا  دـشاب  یم  یبرع  فورح  دـقاف  لـک  هرادا  نیا  هناـخپاچ  شخب  نوچ  هطوبرم 
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هک دومن  پاچ  ار  نآ  سپـس  هدروآرد و  هشیلک  تروصب  ادعب  هدش و  هتـشون  يذغاک  يور  یبرع  طخ  اب  روکذم  هیمالعا  هک  تسه 
رد هطوبرم  نیلوئسم  هب  ینفلت  بتارم 

نیع قوف  بتارم  مالعا  نمض  کنیا  .دوش  لمع  وحن  نیمه  هب  هک  دش  رارق  عالطا و  لک  هرادا  نآ 
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تامادقا نآ  هیهت  هب  تبـسن  ات  دنیامن  لاسرا  اددجم  ندش  هدامآ  زا  سپ  دـیئامرف  روتـسد  تسا  دنمـشهاوخ  هداعا  تسویپ  هب  هیمالعا 
(1)« ءاضما .يدعاس  يدهم  .مجنپ  هرادا  لک  ریدم  .ددرگ  ماجنا  مزال 

ینیمخ ماما  هّللا  تیآ  مکح  رابتعا  رب  يا  هشدخ  هنوگچیه  يولهپ ، میژر  لماوع  ریاس  و  كاواس ، یقالخا  ریغ  تامادقا  همه  مغر  هب 
مکح تخاسن و  دراو  زیخاتسر  بزح  میرحت  رد 

.تفرگ رارق  مدرم  لابقا  دروم  دج  هب  ناشیا  میرحت 

نایهاگشناد زیخاتسر و  بزح 

بزح يارب  يدنمتردق  هاگیاپ  نایوجـشناد  نایهاگـشناد و  نایم  رد  دندوب  راودیما  زاغآ  نامه  زا  زیخاتـسر  بزح  هیاپدنلب  نالوئـسم 
لیالد هب  هک  نایوجشناد  زا  هژیو  هب  دنیامن و  داجیا 

.دنریگب هرهب  زیخاتسر  بزح  فادها  یفیک  یمک و  شرتسگ  يارب  دندوب ، هعماج  رشق  نیرت  یسایس  هرمز  رد  هدیدع 

.دنتشادن زیخاتسر  بزح  هب  یشیارگ  امومع  نایوجـشناد  دیآ  یم  رب  هدنام  ياج  رب  دانـسا  نیارق و  دهاوش ، هعومجم  زا  هک  يروط  هب 
سیـسأت زا  سپ  دندوب  هدرک  یهدنامزاس  ار  میژر  نافلاخم  زا  ییانتعا  لباق  ياههورگ  لبق  ههد  دنچ  زا  هک  اههاگـشناد  نایوجـشناد 

سیسأت دنتشاد  يرتشیب  یـسایس  تاشیارگ  هک  ینایوجـشناد  صخالاب  دندرک و  زاربا  نآ  هب  تبـسن  یفنم  یـشرگن  زیخاتـسر ، بزح 
، ماگنه نآ  رد  .دنتفرگ  هرخـس  هب  ار  نآ  هدرک و  یبایزرا  یـسایس  رتشیب  دادسنا  يارب  میژر  دیدج  درگـش  ار  زیخاتـسر  دـحاو  بزح 

رابتعا جرا و  نیرتمک  زا  ییوجـشناد  نالاعف  ناـیم  رد  زیخاتـسر  بزح  هیاپدـنلب  نالوئـسم  ناربهر و  نآ  عبت  هب  تیمکاـح و  هاگتـسد 
رد رتیلاتوت  ماـظن  يروتاـتکید و  شرتسگ  هار  رد  یـساسا  یماـگ  ار  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  هک  نایوجـشناد   (2) .دندوب رادروخرب 
هب تشاد  راکشآ  ینلع و  هبنج  رتمک  هک  دوخ  یمسرریغ  یصوصخ و  تاسلج  یط  دندرک  یم  ریبعت  ناریا  یعامتجا  یسایس ، هصرع 

ینلع و تکرح  دوب  بظاوم  تقد  هب  هاگشناد  هژیو  دراگ  لاح ، نامه  رد  .دندومن  یم  راجزنا  زاربا  زیخاتـسر  بزح  هب  تبـسن  تدش 
تفلاخم زاربا  تروص  رد  هک  دندنامهف  یم  نایوجـشناد  هب  فلتخم  ءاحنا  هب  دـنکن و  زورب  زیخاتـسر  بزح  دـض  رب  یفلاخم  يدـج 

بیقعت تحت  زیخاتسر  بزح  اب  ینلع 
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لیالد هب  هک  دندش  یم  تفای  مه  يدارفا  كدنا  نایهاگـشناد  نایوجـشناد و  نایم  رد  هک  تسا  هدـش  هتفگ   (1) .تفرگ دنهاوخ  رارق 
اب دندومن  یم  یعس  دندرک و  یم  ینابیتشپ  زیخاتسر  بزح  زا  هدیدع 

بزح سیـسأت  هریغ  نویامه و  شویراد  یعیدو ، مظاـک  ناـیرفعج ، دومحم  ریظن  يدارفا  یهیجوت  یفـسلف -  ثحاـبم  زا  يریگ  هرهب 
یبایزرا یناریا  هعماج  یخیرات  لماکت  رد  يا  هلحرم  ار  زیخاتسر 

حیرصت اههاگدید  نیا  نافلاخم  اما  .دنزادرپب  بزح  ياهتیلاعف  لیلحت  هب  رظنم  نآ  زا  دننک و 

يوس هب  ار  هعماج  هک  تسا  تموکح  يدادبتسا  هویش  رتشیب  هچ  ره  قیمعت  تهج  رد  یمادقا  زیخاتسر  بزح  سیـسأت  هک  دندرک  یم 
(2) .دهد یم  قوس  رتشیب  بعر  قانتخا و 

لیصحت اکیرمآ  اپورا و  ياههاگـشناد  رد  هک  زین  یناریا  نایوجـشناد  زا  يرایـسب  روشک ، لخاد  ياههاگـشناد  نایوجـشناد  رب  هوالع 
میژر یـسایس  نافلاخم  اب  اتدـمع  هک  نایوجـشناد  نیا  .دـندوب  زیخاتـسر  بزح  ناریا و  رب  مکاح  یـسایس  ماظن  فلاخم  دـندرک ، یم 

هدییارگ زین  يرتشیب  قانتخا  هب  زیخاتسر  بزح  سیسأت  اب  هک  ناریا  رب  مکاح  یسایس  ماظن  حیبقت  رد   (3)، دنتشاد طابترا  يولهپ 

.دندرک یمن  راذگورف  یشالت  ره  زا  دوب ،

ناهنپ ادیپ و  تفلاخم  زا  يددـعتم  دراوم  روشک ، لخاد  ياههاگـشناد  رد  یتینما  یـسیلپ و  وج  داجیا  اهیریگ و  تخـس  مامت  مغر  هب 
دنفسا 1353 رد 17  .درک  زورب  زیخاتسر  بزح  اب  نایوجشناد 

يا هیمالعا  یسودرف  هاگشناد   » رد دش  یم  يرپس  زیخاتسر  بزح  سیسأت  مالعا  زا  زور  طقف 6  هک 

رهـش رد  ناگدابآ  رذآ  هاگـشناد  رد  هاـم 1354  تشهبیدرا  متفه  رد   (4)« .دـش هدـهاشم  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح  زا  داقتنا  رب  ریاد 
هدـهاشم ینف  هدکـشناد  رد  هدـش  هتـشون  نآ  رد  زیخاتـسر  بزح  هیلع  یبلاطم  هک  ینیمخ  ماما ]  ] دروم رد  يا  هرـضم  هیمـالعا   » زیربت

ندش هتـشک  هب  ضارتعا  ناونع  هب  نایوجـشناد  زا  رفن  دودح 200   » ملعم تیبرت  هاگـشناد  رد  تشهبیدرا 1354  رد 10   (5)« .دیدرگ
ماج دنچ  اه و  هباشون  ياه  هشیش  نتسکش  وهایه و  هب  تردابم  سیورس  فلس  رد  يرارف  ناینادنز  زا  رفن  دنچ 

تکرش ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  ینویزیولت  هبحاصم  رد  هک  نایوجشناد  زا  یکی  يازهتسا  هشیش و 
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زا ره  هک  دوب  ینیمخ  هّللا  تیآ  تشاد  کیدزن  یطباور  اکیرمآ  اپورا و  رد  یناریا  ناملـسم  نایوجـشناد  اب  هک  یناسک  هلمج  زا  - . 3
، لوا دلج  نیـشیپ ، هّللا ؛ حور  ینیمخ ، هب : دیرگنب  هنومن  يارب  .تشاذگ  یم  نایم  رد  نانآ  اب  ار  دوخ  یـسایس  ياههاگدید  هاگ ، دنچ 
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(1) «. دندش قرفتم  دراگ  تلاخد  اب  هک  دندومن  دوب  هدرک 

نایوجشناد زا  رفن   150 [ 25/2/1354  ] زورما حبص  تعاس 20/9  [ » هیمورا  ] هیئاضر يرورپماد  يزرواشک و  هدکـشناد  رد  نینچمه ،
تعاس 11 دنداد و  هدکشناد  سیئر  زیخاتسر و  بزح  هیلع  ...یخرـسلگ و  تشادگرزب  رد  ییاهراعـش  دندرک و  عامتجا  هطوحم  رد 

هدکشناد نایوجشناد  زا  رفن  تارهاظت 100  لابند  هب   » ناگدابآرذآ هاگشناد  رد  دادرخ 1354  متسیب  رد  »(2) و  .دندش قرفتم 

، دوب هارمه  یناحتما  هسلج  رد  نانآ  روضح  مدع  اب  هک  يدحاو  متـسیس  هب  ضارتعا  ناونع  هب  [ 1354  ] دادرخ ياهزور 17 و 18  ینف 
ناریا تلم  زیخاتسر  بزح  هیلع  هدرک و  عامتجا  رهش  ياه  ناتسریبد  زا  یکی  يولج  روبزم  نایوجـشناد  زا  رفن  دودح 20  زورید  رهظ 

تلاخد اب  هک  دنداد  ییاهراعش 

(3) «. دندش قرفتم  سیلپ 

درکن زورب  زیخاتسر  بزح  هب  تبسن  ییدج  یتاپمس  زگره  زین  اههاگشناد  دیتاسا  یملع و  تأیه  نایم  رد  میرذگب  هک  نایوجشناد  زا 
(4) .دنتفریذپ ار  زیخاتسر  بزح  تیوضع  یلغش ، تیعقوم  ظاحل  هب  یعامتجا و  یسایس ، هدیدع  لیالد  هب  دیتاسا  زا  یخرب  افرص  و 

تیوضع هب  هتساوخدوخ  ای  راچان و  هب  دندوب  یتیریدم  يرادا و  تمس  ياراد  اههاگـشناد  رد  هک  یناسک  مامت  ابیرقت  لاح ، نامه  رد 
ياهیریگ عضوم  اب  یطابترا  نادـنچ  اههاگـشناد  ناریدـم  اسؤر و  یتاغیلبت  تامادـقا  هک  ییاـجنآ  زا  (5) و  دندمآرد زیخاتسر  بزح 
فلتخم ياههاگشناد  نایهاگـشناد  هک  دش  یم  مالعا  یمـسر  عبانم  رد  هاگ  دنچ  زا  ره  درک  یمن  ادیپ  نایوجـشناد  فلاخم  یـسایس 

زا راگزور  نآ  تایرـشن  هاـگیب ، هاـگ و  زین  (6) و  دنا هتفریذـپ  ار  نآ  تیوضع  هدرک و  یگتـسبمه  مـالعا  زیخاتـسر  بزح  اـب  روشک 
هدکشناد اههاگـشناد و  ياسؤر  اب  نآ  تسایر  هشیمه  ابیرقت  هک  داد  یم  ربخ  نایهاگـشناد  نایم  رد  ددعتم  یبزح  ياهنوناک  لیکـشت 

هاگ دنچ  زا  ره  دندوب و  زیخاتـسر  بزح  وضع  رابجالاب  دـیاش  امومع و  مه  اههاگـشناد  ياسؤر  ناریدـم و  هکنیا  نمـض   (7) .دوب اه 
دننک دیدجت  بزح  هب  تبسن  ار  دوخ  تدارا  هک  نیا  زج  دنتشادن  يا  هراچ 

ص:369

ص 1403. نامه ، - . 1

ص 1413. نامه ، - . 2
.1430 صص 1429 -  نامه ، - . 3

ص 214. لوا ، دلج  اکیرمآ ، یسوساج  هنال  دانسا  هعومجم  یسوساج ؛ هنال  دانسا  رشن  زکرم  - . 4
رهم 1380. خیرات 25  رد  يرذون  یلعنیسح  رتکد  اب  هدنراگن  هبحاصم  - . 5

ص 245. ناسارخ ، خیرات  میوقت  ششوک ؛ هب  اضرمالغ  یلالج ، هب : دیرگنب  هنومن  يارب  - . 6
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ص 16. ریت 1355 ، هبنش 1  هس  ش 2553 ،
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ياهزور نامه  رد   (1) .دنیامن تکرش  دش  یم  رازگرب  فلتخم  دصاقم  هب  هک  یمسارم  رد  ای  و 

ات دوب  هتفای  تیرومأم  هاش  يوس  زا  رابرد  ریزو  ملع ، هّللادسا  زیخاتسر  بزح  سیسأت  تسخن 

هاگـشناد و ناریدـم  اـسؤر و  دـیتاسا ،  ) نایهاگـشناد تیوضع  بیترت  هراـبرد  نارهت  رهـش  ياههاگـشناد  ياـسؤر  اـب  تاـقالم  نمض 
یسررب دروم  ار  اههاگشناد  رد  بزح  رتشیب  هچ  ره  قیفوت  یلمع  ياهراکهار  دنک و  وگتفگ  نانآ  اب  زیخاتسر  بزح  رد  نایوجشناد )

هّللادسا .دهد  رارق 

: تسا هتشون  هراب  نیا  رد  دوخ  دنفسا 1353  هبنشود 26  زور  ياهتشاددای  رد  ملع 

یلم زیخاتـسر  لابق  رد  اهنآ  عضو  صوصخ  رد  هک  متـشاد  ...یلم  رهمایرآ و  نارهت ، ياههاگـشناد  ياـسؤر  اـب  يا  هسلج  دوز  حـبص 
همه تسا  ملسم  هچ  نآ  دش ، ماجنا  لصفم  تارکاذم  .مینک  وگتفگ 

یـصاخشا هچ  زیخاتـسر  بزح  زکرم  رد  دننیبب  هک  تسا  نآ  مهم  ًالعف  دـنا و  هدرک  ینایاش  لابقتـسا  یـشزومآ ) رداک   ) نایهاگـشناد
هب  ) نیون ناریا  بزح  دساف  هقبط  نامه  .دنریگ  یم  تسد  رد  ار  روما 

اب اتبـسن  مه  زاـب  هک  دـش  بزح  هب  نایوجـشناد  دورو  زا  تبحـص  .رگید  مانـشوخ  صاخـشا  اـی  دوب  دـنهاوخ  ادـیوه ) یلکریبد  تلع 
تحلصم هک  دید  دیاب  اما  .دراد  بجعت  ياج  هدش و  ور  هب  ور  لابقتسا 

ای دنوشب  بزح  رد  دورو  هب  قیوشت  نایوجشناد  نایهاگشناد ، فرط  زا  هاگشناد  لخاد  رد  هک  تسه 

ره  ) دنریگ یم  تفم  لوپ  .دنا  هدـش  رنن  سول و  نایوجـشناد  نآلا  نیمه  دـش ؟ دـهاوخ  اهنآ  ندـش  رنن  سول و  ثعاب  رما  نیا  هک  نیا 
رـصانع ایآ  هک  دوب  نیا  دش  تبحـص  هک  يرگید  بلطم  .دنهد  یم  ام  هب  مه  تفم  شحف  و  ناموت ) دصـشش  دودح  هام  رد  وجـشناد 

بلطم لاح  ره  هب  تساوخ ؟ ار  اهنآ  رذـع  زیمآ  تبحم  هناتـسود و  تروص  هب  ای  درک  جارخا  دـیاب  یـشزومآ  رداک  نیب  ار  بولطماـن 
.تسا رتهب  رخآ  قش  هتبلا  هک  دراد  ار  دییامرفب  ای  گرمتب  ای  نیشنب  تروص  نامه  یلو  تسا  یکی 

هب تسد  دـننکب ، هچ  هک  دـنراد  تشحو  یلیخ  اه  هراچیب  مه  اههاگـشناد  ياسؤر  دـنروآ و  یم  راشف  یلیخ  یماـظتنا  تاـماقم  نوچ 
تروص هب  يراک  نینچ  نوچ  مینکب ، اهنآ  يارب  يرکف  هک  دندش  نماد 

ود هسلج  نیا  .مناسرب  هاشنهاش  ضرع  هب  نم  دـش  رارق  .تسین  حیحـص  دوش و  یم  مه  لمعلا  حیحـص  رداک  یتحاران  ثعاـب  گرمتب 
.دیشک لوط  تعاس 

یهاگشناد روما  سأر  رد  یبزح  ترهـش  نسح  اب  حیحـص  رداک  دیاب  هتبلا  دندومرف  .مدرک  ضرع  ار  بلاطم  .مدش  بایفرـش  نم  دعب 
بزح دراو  یلومعم  وضع  لثم  ناشدوخ  قطانم  رد  هاگـشناد  جراخ  رد  مه  نایوجـشناد  .درب  دنهاوخ  دیدج  رـصانع  هک  میهدب  رارق 

(2) (. مدرک ادیپ  قیفوت  دص  رد  دص  نم   ) تسا رتهب  مارتحا  اب  هتبلا  مه  بولطمان  ناداتسا  جارخا  .دنوش 
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رد نایهاگشناد  دوجو  زا  ات  تفرگ  تروص  يا  هدرتسگ  شالت  دیسر ، زیخاتسر  بزح  یلکریبد  هب  يرهاب  یتقو  هک  تسا  هدش  هتفگ 
رتکد ار  نآ  يربهر  هک  نادنمـشیدنا  هورگ  اب  ار  بزح  طابترا  يرهاب  روظنم ، نیمه  هب  دوش و  يرتشیب  يرادرب  هرهب  زیخاتـسر  بزح 

گنشوه

ص:370

ص 1. دنفسا 1355 ، هبنش 10  هس  ش 2761 ، لاس 10 ، ناگدنیآ ، همانزور  هب : دیرگنب  هنومن  يارب  - . 1
ص 418. دلج 4 ، نیشیپ ، هّللادسا ؛ ملع ، - . 2
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ياج بزح  نالک  زیر و  ياهتیریدم  سأر  رد  اههاگـشناد  ناریدم  اسؤر و  زا  يدایز  دادعت  داد و  شیازفا  تشاد ، هدهع  رب  يدنواهن 
یلیخ يدنب  هقبط  اب  هک  یشرازگ  رد  كاواس  نارومأم  .دنتفرگ 

دیدج لکریبد  يرهاب  ياهشور  يداقتنا ، يدرکیور  اب  دنا  هدرک  هیهت  رهم 1356  رد 16  هنامرحم 

: دنا هداد  حرش  بزح ، رد  اههاگشناد  ناریدم  اسؤر و  نادنمشیدنا و  هورگ  رتشیب  بلج  يارب  شالت  رد  ار  زیخاتسر  بزح 

ملع ياقآ  نارادفرط  نایهاگشناد و  نادنمشیدنا و  نایم  داحتا  هعلاطم ، هام  ود  یکی  زا  سپ  لکریبد  يرهاب  فرط  زا  بزح  نالوئسم 
.هاگشناد زا  دش  يا  هبعش  تقیقح  رد  بزح  .تخاس  المرب  ار 

هاگـشناد يرادا  یلام و  نواعم  یئاضر  .دـش  باختنا  نایهاگـشناد  رداک  نانواعم و  نایم  زا  نآ  هناخریبد  سیئر  یتح  نانواعم و  اریز 
نابز و زج  یهاگـشناد  تاماقم  لیبق  نیا  لاغـشا  يارب  طیارـش  مامت  زا  هک  زین  یعیدو  مظاک  دـش و  بزح  يرادا  یلام و  نواعم  انیع 

يارب افرص  درادن  يا  هیامرس  یفاّرح 

دوش یم  رهاظ  ناشن  یب  هدرم  شقن  رد  نامگ  یب  هک  بزح  قباس  نواعم  .دیدرگ  بزح  یسایس  یشزومآ و  نواعم  ندنام ، شوماخ 
رد ناکامک  تسا  مولعمان  نانچمه  هک  تساهلاس  يو  يدوجو  هفسلف  و 

نآ وضع  يرهاب  دوخ  لثم  تسا و  نادنمشیدنا  زا  هک  زین  یلماع  .دنام  یقاب  یسرزاب  تنواعم  شقن 

یتحار هب  يرهاب  ياقآ  تاباختنا  رب  رورم  نیا  .دش  نارهت  رد  بزح  ریبد  دنتسه  هدوب و  تیعمج 

ار هدنیآ  تلود  لیکشت  همانرب  دشاب  بزح  نتخاس  رکف  هب  هک  نآ  زا  لبق  يرهاب  هک  دهد  یم  ناشن 

نایهاگـشناد و يزوریپ  يارب  ار  هدـنیآ  تاـباختنا  تامدـقم  نوـنکا  مه  زا  دـنکن  لـصاح  یقیفوـت  نینچ  رگا  دـنا و  هدرک  يزیر  یپ 
.تسا نشور  نونکا  مه  زا  بزح  يامنرود  .دنا  هتخاس  مهارف  نادنمشیدنا 

دنام دهاوخ  هدنامرود و  رانکرب و  هچ  نآ  تسا و  هداد  نادنمشیدنا  رفن  تسیود  يارب  رثکادح  ار  زیخاتسر  بزح  تالیکـشت  يرهاب 
هب یمدرم  تالیکـشت  کـی  نتـشاد  تروص  رد  دنتـسناوت  یم  دـنناوت و  یم  لقادـح  هک  تسا  يرفن  نوـیلیم  هد  ریثـک  تیعمج  کـی 
اریز .دـشاب  ریذـپ  ناکما  یتخـس  هب  دـیاش  نکممریغ و  لاحم و  بیترت  نیا  اب  هک  دنـشخبب  موهفم  ینعم و  زیخاتـسر  بزح  يریگارف 

مه هب  زگره  هن  ود  نیا  تسا و  يرمق  لاس  نویلیم  کی  یمالیا  زرواشک  یسابعردنب و  ییاتسور  يرهاب و  یعیدو و  نایم  دید  هلصاف 
(1) .دنمهف یمن  ار  مه  نابز  نوچ  .دیسر  دنهاوخ  مه  هب  هن  دنوش و  یم  کیدزن 

تاراظتنا اههاگـشناد  رد  تشاد ، نآ  رد  يرت  هدرتسگ  ذوفن  هدـیدع  لیالد  هب  زیخاتـسر  بزح  هک  اهناتـسریبد  سرادـم و  فالخ  رب 
اب هزرابم  ریظن   ) تامادقا یخرب  ماجنا  يارب  بزح  هک  تسا  هدش  هتفگ  لاح ، نیا  اب  .دـشن  هدروآرب  بولطم  دـح  رد  بزح  نالوئـسم 

زا دش  رداق  یشورف ) نارگ 
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(2) .دربب هرهب  وجشناد  نت  دودح 8000  يراکمه 

اههاگشناد دیتاسا  تیامح  بلج  يارب  زیخاتسر  بزح  لکریبد  نیلوا  ادیوه ، سابعریما 
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بزح هماـنمارم  همانـساسا و  سیون  شیپ  نیودـت  هیهت و  رد  دـنناوتب  روشک  رـسارس  ياههاگـشناد  دـیتاسا  زا  يدادـعت  اـت  داد  یبیترت 
یگمه  » ناونع اـب  هک  ریز  حرـش  هب  يا  هماـن  یط  دنفسا 1353  رد 19  روظنم  نیمه  هب  .دـنیامن  يرکفمه  رما  نالوئـسم  اب  زیخاتـسر 

بزح همانمارم  همانـساسا و  هیهت  رد  اههاگـشناد  دیتاسا  يرای  زا  يریگ  هرهب  راتـساوخ  دوب ، هدش  هیهت  روشک » ياههاگـشناد  ياسؤر 
: دش زیخاتسر  سیسأت  هزات 

هبنــشجنپ زور  رد  يا  هـسلج  ناریا ، زیخاتــسر  بزح  همانــساسا  هماــنمارم و  نیودــت  صوـصخ  رد  رظن  لداــبت  ثـحب و  روـظنم  هـب 
نیا رد  اههاگشناد  ناداتسا  شنیب  شناد و  زا  هدافتسا  ظاحل  هب  .دش  دهاوخ  لیکشت  بناجنیا  رتفد  رد  حبـص  تعاس 9   12/12/1353
یبزح چیه  وضع  ریخا  لاس  هدزناپ  هد  رد  هک  هاگشناد  نآ  راد  تیحالـص  دیتاسا  زا  رفن  ود  هک  دیئامرف  یبیترت  تسا  دنمـشهاوخ  رما 

دنا هدوبن 

رتدوز هچ  ره  دنشاب  یم  ثحب  دروم  همانمارم  همانساسا و  نیودت  رد  يرای  هب  دنمقالع  رظن و  يذ  و 

ناشیارب هسلج  رد  عقوم  هب  روضح  هک  دنیامن  تمیزع  نارهت  هب  يروط  دندرگ و  یفرعم  یفارگلت 

.درک دهاوخ  تخادرپ  دهعت و  يریزو  تسخن  ار  نارهت  رد  تماقا  تشگرب و  دمآ و  هنیزه  .دشاب  رسیم 

(1) ءاضما ادیوه -  سابع  ریما 

، هتبلا  (2) .دیامن بسک  يرتشیب  تیقفوم  اههاگشناد  زا  جراخ  یبزح  ياهنوناک  لیکـشت  رد  نایهاگـشناد  يرای  هب  دوب  راودیما  ادیوه 
نایهاگـشناد نایوجـشناد و  تیامح  بلج  يارب  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  لیاوا  نامه  زا  .دشن  هدروآرب  زگره  ابیرقت  ییوزرآ  نینچ 

ندوب رثا  یب  نامز  تشذـگ  اما   (3) .دوب اه  هتساوخ  تاداهنـشیپ و  اه ، هدعو  یخرب  نمـضتم  هک  دش  هداد  بیترت  زین  ییاهییامهدرگ 
يارب زیخاتسر  بزح  .درک  بزح  نالوئسم  دزشوگ  جیردت  هب  ار  تامادقا  هنوگ  نیا 

لاـمعا اـب  اـت  درک  نایوجـشناد  یمادختـسا  یهاـفر و  روما  ریگرد  ار  دوخ  ییوجـشناد  ياـههورگ  لـفاحم و  رب  رتـشیب  هچ  ره  هطلس 
، هدومن بذج  دوخ  يوس  هب  ار  نایوجشناد  هاگیب  هاگ و  ياهذوفن 

نالوئسم  (4) .دزاس دزشوگ  نانآ  رب  ییوجشناد  نالک  زیر و  ياهیریگ  میمصت  رد  ار  دوخ  تردق 

راد هدـهع  ار  بزح  مهن  هتیمک  دـنتفر و  رتارف  مه  نیا  زا  نایهاگـشناد  نایوجـشناد و  رب  رتـشیب  هـچ  ره  طلـست  لرتـنک و  يارب  بزح 
یتح دوب  نآ  رب  هک  دندرک  نایهاگشناد  روما  رد  قیقحت  یگدیسر و 
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ش لاس 36 ، اهیندناوخ ، ص 1 و ص 4 و  يد 1354 ، هبنش 13  ش 2411 ، لاس 9 ، ناگدنیآ ، همانزور  هب : دـیرگنب  هنومن  يارب  - . 4
.5 صص 4 -  نیدرورف 1355 ،  28 ، 58
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زا 15 مهن ) هتیمک   ) بزح ياههاگـشناد  رد  قیقحت  هتیمک   (1) .دیامن رظن  لامعا  زین  یهاگشناد  بتک  رـشن  ياوتحم  یگنوگچ و  رد 
: زا دندوب  ترابع  هک  دش  یم  لیکشت  وضع 

.ناریا یکناب  مولع  هسسؤم  دنلبرظن -  اضرمالغ  - 1

.ناریا یکناب  مولع  هسسؤم  کباب -  یهللارصن  یلعدمحم  - 2

يولهپ حرف  هاگشناد  يدحوا -  هّللا  ضارت  - 3

.يزار هاگشناد  نمیا -  رهچونم  - 4

.امنیس نویزیولت و  یلاع  هسردم  ولنابرق -  انیس  - 5

.ناریا یکناب  مولع  هسسؤم  کبوچ -  رقابدمحم  - 6

.امنیس نویزیولت و  یلاع  هسردم  يزورون -  نودیرف  - 7

.ناگدابآرذآ هاگشناد  ییوخ -  هداز  میحر  خرف  - 8

.تاطابترا شزومآ  یلاع  هسردم  هیضق -  یلعدمحم  - 9

.نایوجشناد هاگشاب  یقداص -  نیدلا  ماسح  - 10

.انیس یلعوب  هاگشناد  ینارمع -  یلع  مساق  - 11

.تاطابترا شزومآ  یلاع  هسسؤم  يداهریم -  دیمح  - 12

.نارهت هاگشناد  درف -  یضر  یضر  - 13

.ناهفصا هاگشناد  ریالج -  ثرومهط  - 14

(2) .کیتامروفنا رامآ و  یلاع  شزومآ  هسسؤم  نطو -  رادیب  روپ  ءاطع  - 15

يوـس زا  بزح  نیا  تیلاـعف  لاـس  دـنچ  یط  هک  زیخاتـسر  بزح  رد  يریذـپوضع  دـنور  هب  دوـب  ارذـگ  یلک و  یهاـگن  دـمآ  هـچنآ 
رد اهتیوضع  مالعا  هنوگ  نیا  داد  ناشن  روشک  يدـعب  تالوحت  هکناـنچ  دـش و  هتـسب  راـک  هب  وجتـسج و  نآ  نـالک  زیر و  نالوئـسم 

هاش و هک  یبزح  زا  مدرم  رتشیب  راـجزنا  يارب  دـش  یـساسا  دوخ  هکلب  دیـشخبن ، يرثا  بزح  يدـنمناوت  رد  طـقف  هن  زیخاتـسر ، بزح 
یعامتجا و یسایس ، تیعقوم  مدرم  دزن  رد  نآ  هاگیاج  رادتقا و  زا  يریگ  هرهب  اب  دندوب  راودیما  زور ، نآ  رد  هیاپدنلب  نالوئسم  دیاش 

.دنشخب میکحت  ار  دوخ  يداصتقا  زین 
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زیخاتسر بزح  ياهاروش  اهحانج و  اه ، هتیمک  اهنوناک ، تایرشن ، متفه : لصف 

هراشا
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زیخاتسر بزح  ياهاروش  اهحانج و  اه ، هتیمک  اهنوناک ، تایرشن ،

یبزح تایرشن  - 1

هشیدنا راکفا و  رـشان  یمـسر ، ياه  هیرـشن  ای  همانزور  زا  کی  چیه  هام 1354 ، تشهبیدرا  ات 13  زیخاتسر  بزح  سیـسأت  ماگنه  زا 
هب یبزح  ریغ  تایرـشن  همانزور و  يدادـعت  زین  قباـس و  بازحا  هب  طوبرم  تایرـشن  یخرب  ههاـم ، ود  هرود  نیا  رد  .دوبن  بزح  ياـه 

ياهزور نیتسخن  تایرشن  هاگ ، ره  .دندرک  یم  هضرع  ناشنابطاخم  هب  ار  زیخاتـسر  بزح  ياههاگدید  اه و  هشیدنا  یمـسرریغ  روط 
هک زیخاتسر  بزح  زا  شیاتس  رد  تایرشن  نیا  نالوئسم  هک  دش  میهاوخ  هجوتم  میهد ، رارق  هجوت  دروم  ار  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت 

یمن یتسار  هب  .دشاب  هتـشاد  ییاهن  هدنزاب  هدنرب و  دوبن  رارق  هک  دـندوب  هدـش  يا  هقباسم  نادـیم  دراو  ییوگ  دوب  هاش  بزح  عقاو  رد 
ياه هتساوخ  راکفا و  رشن  رد  راگزور  نآ  تایرشن  زا  کی  مادک  هک  داد  صیخشت  دوش 

دوخ لومعم  تیلاـعف  هب  دنفسا 1353  هبنـشکی 11  زور  هاگماش  ات  هک  یبزح  تایرـشن  .دشاب  هدرک  يروصق  كدـنا  زیخاتـسر  بزح 
دنفسا 1353 هبنشود 12  زور  دادماب  زا  هرابکی  هب  دندوب  هتخادرپ 

یگلمج و  هداهن ، يرانک  هب  ار  دوخ  یبزح  یعامتجا و  یسایس ، لایما  اه و  هتساوخ  قیالع و  مامت 

دیاش .تشادن  دوجو  نآ  زا  یناشن  هنوگ  چیه  لبق  یتاعاس  ات  هک  دنتخادرپ  دحاو  یبزح  دیجمت  هب 

قیالع و مامت  رب  هرابکی  قایتشارپ و  نینچ  نیا  روشک  کی  ياـه  هماـنزور  تایرـشن و  هک  دوب  يراـب  نیرخآ  نیلوا و  ملاـع  ماـمت  رد 
، اراکشآ سیسأت ، ودب  نامه  زا  هک  دنتفر  یم  یبزح  ناباتـش  لابقتـسا  هب  هدز و  اپ  تشپ  دوخ  یعامتجا و ...  یـسایس ، ياه  هتـساوخ 

يدرکلمع زا  داقتنا  اب  قباس  یبزح  تایرشن  .دوب  هداد  هدعو  شنابطاخم  هب  ار  یعامتجا  یسایس -  رابجا  دادسنا و 

دروم ار  دوخ  یبزح  نیشیپ  ياههاگدید  دندش  یم  نآ  بکترم  هزور  ره  لبق  یتاعاس  ات  هک 
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زیخاتسر ریگارف  دحاو و  بزح  سیسأت  اب  هک  دندش  ینویامه  ترضحیلعا  رکاش  فصولادیاز ، ییاهشیاتس  اب  دنداد و  رارق  شهوکن 
.دوب هدوشگ  نانآ  رب  ار  یتخب  کین  تداعس و  ریسم  هداد ، تاجن  یهارمگ  زا  ار  نانآ 

تـصرف دـندوب  هدرکن  ادـیپ  ار  یبزح  چـیه  رد  تیوضع  راختفا  هک  مه  لقتـسم  یبزحریغ و  حالطـصا  هب  ياـه  هماـنزور  تایرـشن و 
زا داقتنا  شهوکن و  رد  دنتفای و  ییاشگ  هدقع  يارب  یمزال 

کنیا دوخ  قباس  شور  فالخرب  هک  دـندرک  مالعا  راختفا  اب  دـندرکن و  راذـگورف  يا  هرذ  قباـس  بازحا  یـسایس  شور  درکلمع و 
تـسد زا  زگره  ار  تصرف  نیا  دـنا و  هدروآ  تسد  هب  تسا  هاش  بزح  هک  زیخاتـسر  دـحاو  بزح  هب  نتـسویپ  يارب  ار  مزـال  تصرف 

ریدم  (1)، یناریما رغصا  یلع  .تفرگ  لکش  زیخاتسر  بزح  یمسرریغ  یبزح  تایرشن  نیلوا  بیترت  نیدب  .داد  دنهاوخن 
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رـس تشپ  یتخـس  هب  ار  شا  یکدوک  نارود  .دـمآ  اـیند  هب  ناتـسدرک  عباوت  زا  سورگ  رد  لاـس 1294  رد  یناریما ، رغـصا  یلع  - . 1
ناتسریبد رد  ار  هطسوتم  تالیـصحت  تسناوت  یتسدگنت  رقف و  اب  تفگ ، كرت  نارهت  مزع  هب  ار  شهاگداز  هکنآ  زا  سپ  تشاذگ و 

ریظن یتخس  ياهراک  ماجنا  رب  هوالع  یناوجون ، رد  یناریما  .داد  همادا  قوقح  سناسیل  ذخا  ات  ار  شتالیـصحت  يو  .دهد  همادا  فرش 
ناریا ابـص و  میـسن  همانزور  اب  سپـس  .درک  یم  عیزوت  نیکرتشم  نایم  ار  ناتـسا  ناریا  همانزور  یتدـم  ناتـسمز ، رد  فرب  ندرکوراپ 
یناود بسا  تاقباسم  شخب  رد  تاعالطا  همانزور  راگنربخ  ناونع  هب  هاشاضر ، تنطلس  ینایاپ  ياهلاس  رد  درک و  يراکمه  ناتـساب 
نودب ار  نآ  تفرگ و  ار  اهیندناوخ  هیرشن  زایتما  لاس 1319  رد  اتیاهن  داد و  ناشن  دوخ  زا  یتاراکتبا  لغش  نیا  رد  يو  .دومن  تیلاعف 

رارق رابرد  هجوت  دروم  تخـس  دادرم 1332 ، ياتدوک 28  زا  سپ  هژیو ، هب  یناریما  ياهیندـناوخ  .تخاس  رـشتنم  لاس 1358  ات  هفقو 
یم پاچ  هب  هریغ  یتموکح و  ياهنامزاس  لاجر و  تامادـقا  یخرب  زا  يزیمآداقتنا  بلاطم  میژر  نانیمطا  پاپوس  ناونع  هب  تفرگ و 

هدرک ظفح  ناکامک  ار  دوخ  عیفر  هاگیاج  تاعوبطم  ناـیب و  يدازآ  ناریا  یهاـشنهاش  روشک  رد  هک  دوش  دومناو  نینچ  اـت  دـیناسر 
روشک یتاـعوبطم  هصرع  رد  يرتشیب  ذوفن  اهیندـناوخ  ههد 1340  لـیاوا  رد  ملع  هّللادـسا  يریزو  تسخن  زا  سپ  صخـالاب ، تـسا !
نادرم یـسایس و  لاجر   » هیرـشن نیا  ناگدـناوخ  نیرتشیب  .دـیامن  بلج  ار  تیمکاـح  تیاـمح  تسناوت  شیپ  زا  شیب  دومن و  بسک 

رب دنتـشاد .» تکرـش  يداصتقا  یـسایس و  ياهدنب  دز و  همه  رد  دندوب و  هاگآ  ثداوح  عیاقو و  همه  زا  هک  یناسک  دندوب ، يداصتقا 
ياهیندناوخ درک ، یم  ییاورمکح  نآ  رب  يدـیدش  روسناس  دوب و  تلود  كاواس و  لرتنک  تحت  ادـیدش  هک  تایرـشن  ریاس  فالخ 

رد .دـنک  داقتنا  لدـتعم  يا  هنوگ  هب  روشک  لاجر  ریاس  زا  دـهدن  رارق  هلمح  دروم  ار  هاش  صخـش  هک  ییاج  ات  تشاد  هزاجا  یناریما 
هدـش هاش  بوضغم  ای  تسا  لوفا  هب  ور  شا  هراتـس  یـسایس  لاجر  کـی  درک  یم  ساـسحا   » یناریما هاـگ  ره  هک  دوب  یطیارـش  نینچ 

رپ لاـس 1357  اـت  يوـلهپ ] میژر  رمع   ] رخآ لاـس  تسیب  مک  تسد   » هک يروـط  هب  درک .» یم  وا  هـب  ار  تـالمح  نیرتدـیدش  تـسا 
بلاطم و جرد  ببـس  هب  راگزور ، نآ  ناراـگن  هماـنزور  ناـیم  رد  یناریما  يا ، هفرح  دـید  زا  دوب .» روشک  سیون  هماـنزور  نیرتذوفن 

تارطاخ نیدلا ؛ سمـش  ییالعریما ، .دوب  هتفرگ  بقل  دـیارجلا » قراس  ، » شا هیرـشن  رد  نوگانوگ  ياه  همانزور  تایرـشن و  تالاقم 
یبرع هسنارف و  یسیلگنا ، ياهنابز  اب  یناریما  ص 238 . یکم ، نیسح  بانج  رابررُد  تاشیامرف  خساپ  هدنکارپ و  ياهتشاددای  رد  نم 

هدش یضرا  تاحالصا  يراذگجات و  نویامه ، ياهناشن  تفایرد  هب  رختفم  شا  یتاعوبطم  تیلاعف  نارود  لوط  رد  تشاد و  ییانـشآ 
زا سپ  ناریا  يراـگن  هماــنزور  ياــضف  رد  یناریما  ذوـفن  .( 6 صـص 5 -  رـصاعم ، تاعوبطم  هرهچ  نیـسحمالغ ؛ راـیحلاص ،  ) .دوب
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فیقوت زا  ار  یتایرـشن  روشک ، لوا  هجرد  لاجر  دزن  وا  ياهتطاسو  دراوم  زا  يرایـسب  رد  هک  دوب  يدح  هب  دادرم 1332  ياتدوک 28 
زا نت  جـنپ  یناریما  دـیرف  وا  دـنزرف  جاودزا  مسارم  رد  هک  سب  نیمه  یناریما  ذوفن  هرابرد   » .دـیناشک یم  فیقوت  هب  ای  دـیناهر و  یم 

فیرـش لابقا ، رتکد  يدـهاز ، دبهپـس  هلمج  زا  .دنتـشاد  روضح  نآ  رد  روشک  لوا  هجرد  لاجر  زا  يرایـسب  قباـس و  ناریزو  تسخن 
تقیقح 6 رد  و   ] ریزو تسخن  جـنپ  عامتجا  .هدـنیآ  ریزو  تسخن  روصنم  یلعنـسح  هارمه  هب  ملع  هّللادـسا  ریما  ینیما و  یلع  یماـما ،

هدـش ریذـپ  ناکما  یناریما  رغـصا  یلع  هناخ  رد  بش  نآ  اما ، .تشاد  هقباس  رابرد  مسارم  رد  اهنت  هک  دوب  يزیچ  لـحم  کـی  رد  نت ]
فیقوت لومـشم  زگره  اهیندناوخ  دوب ، هدش  فیقوت  يا  هلف  روط  هب  راب  نیدنچ  روشک  تایرـشن  يولهپ  هرود  رد  هکنآ  مغریلع  دوب .»
سیـسأت زا  سپ  .دناسر  یم  يرای  تیمکاح  هاگتـسد  هب  تایرـشن ، فیقوت  دنور  رد  یناریما  صخـش  مه  يدراوم  رد  اسب  هچ  دشن و 

هتساوخ زا  یمسر  ریغ  هنوگ  هب  یناریما  دوب ، لوفا  ضرعم  رد  بزح  نیا  هراتس  هک  لاس 1357  تسخن  ياههام  ات  و  زیخاتسر ، بزح 
هب اما ، .تشاد  ساکعنا  شا  هیرـشن  رد  بزح  درکلمع  هب  عجار  يرایـسب  بلاطم  رابخا و  درک و  یم  عافد  بزح  نیا  ياهنامرآ  اـه و 

يارب یناـکما  رگید  هک  دـش  صخـشم  درک و  یتیاـضران  زاربا  زیخاتـسر  بزح  درکلمع  زا  هاـش  تـشهبیدرا 1357  رد  هـکنآ  درجم 
هعومجم بزح و  زا  ار  شا  هدش  باسح  دنمفده و  تاداقتنا  اهیندناوخ  هیرشن  رد  مه  یناریما  درادن ، دوجو  بزح  نامزاس  يزاسزاب 
یمالـسا بـالقنا  يزوریپ  زا  سپ  .داد  همادا  زیخاتـسر  بزح  تیلاـعف  یعطق  ناـیاپ  اـت  ار  دـنور  نیا  دومن و  زاـغآ  نآ  ناگدـننادرگ 

ات دندرک  دی  علخ  وا  زا  دندیروش و  وا  رب  دندرک ، یم  راک  یناریما  لرتنک  تحت  تخـس  نآ  زا  شیپ  هک  اهیندـناوخ  هیرـشن  نانکراک 
یناریما هب  ضارتعا  يارب  یناکما  دارفا  نیا  دوب  لاحم  یمالـسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ات  .دنزاس  رـشتنم  ار  اهیندناوخ  ًالقتـسم  دوخ 
رویرهش رد 9  زین ، دعب  لاسکی  .دوب  نادنز  رد  هامرهم 1358  ات  دش و  تشادزاب  دنفسا 1357  رد 21  یناریما  لاح ، ره  هب  .دننک  ادیپ 
هداوناخ اب  هبناج  همه  کـیدزن و  يراـکمه  یگتـسباو و  . 1 : » زا دوب  ترابع  وا  ماهتا  راـب ، نیا  دـش و  ینادـنز  ریگتـسد و  رگید  راـب 
كاواس اب  يراکمه  نآ و  زا  ینابیتشپ  مالعا  سدق و  رگلاغشا  میژر  اب  کیدزن  يراکمه  . 2 يولهپ ؛ روفنم  میژر  تیوقت  یتنطلس و 

« .یصاصتخا جوم  لوط  اب  میس  یب  هاگتسد  دنچ  يرادهگن  ساسح و  هدنتسرف  هدنریگ و  ياههاگتسد  میـس و  یب  يافتخا  . 3 هلحنم ؛
اریز .دوبن  نمی  شوخ  وا  يارب  يدازآ  نیا  یلو ، تفاـی ! ییاـهر  نادـنز  زا  دادرخ 1360  رخاوا  رد  یناریما  هدـش ، دای  تاـماهتا  مغرب 

سامت روشک  زا  جراخ  لفاحم  اب  تشاد  رایتخا  رد  هک  يدـنمتردق  یتارباـخم  ياههاگتـسد  اـب  لزنم  هب  تشگزاـب  زا  سپ  هلـصافالب 
همکاحم زا  سپ  ریگتـسد و  رگید  راب  هدربمان  تاکرحت  نیا  هجیتن  رد  .داهن  یم  اهنآ  رایتخا  رد  يا  هژیو  تاـعالطا  راـبخا و  هتفرگ و 

، يدازهب زا : لقن  هب  .دـمآرد  ارجا  هب  ریت 1360  لوا  زور  دادماب  یناریما ، مادـعا  مکح  .دـیدرگ  موکحم  مادـعا  هب  عطاق  عیرـس و  يا 
صص 115-30. موس ؛ دلج  تارطاخ ؛ هبش  یلع ؛
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رد ار  اهیندناوخ  هیرشن  زاغآ  نامه  زا  دوب  هدش  هدز  قوذ  یتسار  هب  زیخاتسر  بزح  سیسأت  زا  هک  اهیندناوخ  یگتفه  هیرشن  لوئـسم 
اب تسا  هتفریذپن  ار  یبزح  چیه  تیوضع  هک  قباس  فالخ  رب  درک  مالعا  داد و  رارق  زیخاتسر  بزح  ياه  هتـساوخ  فادها و  تمدخ 

اپ رپ و  وضع  لیم  لامک 

قباس یـسایس  ياههاگدید  زا  ییاه  هشوگ  نیـشیپ ، بازحا  زا  دیدش  داقتنا  نمـض  یناریما  .دنام  دهاوخ  یقاب  زیخاتـسر  بزح  صرق 
تلم مامت  هاش ، تیریدم  تحت  امیقتسم  ات  دوب  هدرک  ار  دحاو  یبزح  سیـسأت  يوزرآ  هتـشذگ  ياهلاس  یط  هک  دروآ  دای  هب  ار  دوخ 

هب هرسکی  ار  ناریا 
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دیدجت هیرـشن ، يدـعب  ياه  هرامـش  رد  ار  اهنآ  هک  يو  هتـشذگ  ياهلاس  ياهوزرآ  نیا  زا  ییاهـشخب  رد   (1) .دریذپب دوخ  تیوضع 
: میناوخ یم  نینچ  دوب ، هدرک  پاچ 

ام همه  هک  دوب  دهاوخ  تسه و  هدوب و  هتشاد  رس  تشپ  مه  ار  تیرثکا  هراومه  هک  اجرباپ  يوق و  بزح  کی  زابرید  زا  ام  روشک  رد 
.میتسه نآ  رادیاپ  یمئاد و  وضع  یسیون  مان  رهاظت و  هنوگ  چیه  یب 

نیمارف دـننام  شتاررقم  روتـسد و  مکح و  یلو  صاـخ  ناـکم  هماـنمارم و  هن  دراد و  ینیعم  ناـمزاس  هن  هک  یعقاو  يوق و  بزح  نیا 
مدرم هک  تسا  هاش  بزح  تسا ، ارجالا  مزال  اج  همه  رد  ییادخ 

رد مودـنارفر  تروص  هب  هاوخ  دـنا  هداد  ناشن  نآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  یگناگی  يراداـفو و  راـب  دـنچ  ریخا  لاـس  یـس  یط  اـهنت  ناریا 
.هل مظعم  بایغ  رد  یلم  مایق  تروص  هب  هاوخ  هاش و  روضح 

رد میرـضاح  رگید  یبزحریغ  مدرم  دننام  مه  ام  دوب  یکی  نآ  ياهراک  بزح و  هب  طوبرم  لئاسم  اب  مدرم  هب  طوبرم  لئاسم  تقو  ره 
(2) .ار دوخ  هارهاش  مه  ام  دنور و  یم  ار  دوخ  هار  اهنآ  تروص  نیا  ریغ  رد  مینک و  یسیون  مان  نآ 

ناگرا تاعوبطم  تصرف ، نیلوا  رد  درک  یم  هیـصوت  تسا ، هدـش  هدروآرب  شا  هلاـس  نیدـنچ  يوزرآ  دوب  رکاـش  رایـسب  هک  یناریما 
دندوب هدـش  دـیدج  بزح  راکفا  غلبم  کـنیا  هک  نیـشیپ  یبزح  تاـعوبطم  راـشتنا  موادـت  زا  اـت  دوش  سیـسأت  زیخاتـسر  بزح  يارب 

تحاران یبزح  اقباس  تایرشن  راشتنا  همادا  زا  داد  یم  ناشن  اراکشآ  شاه  هتشون  رد  هک  یناریما  .دیآ  لمع  هب  يریگولج 

: درک هراشا  نینچ  عوضوم  نیا  هب  اهنآ » ندرک  هساک  کی  بزح و  يارب  ناگرا  تاعوبطم  نییعت  موزل   » ناونع تحت  یبلطم  رد  تسا 

زیخاتسر دیدج  بزح  زا  ار  نامدوخ  هلمج  زا  مدرم  زیمآ  باتش  لابقتـسا  شیادیپ و  ببـس  لیـصفت  هب  هتـشون ، ود  یط  هتـشذگ  هتفه 
رب بزح  ساسا  اه و  هیاپ  هک  یلوصا  میدش : روآدای  اصوصخم  میدناسر و  دنـشاب  ناکلـسم  مه  هک  ناگدنناوخ  ضرع  هب  ناریا  یلم 

نآ هدش  هداهن  اهنآ  يور 

چیه وضع  ام  دننام  هک  یناسک  زا  يرایـسب  هک  تسا  مدرم  نانیمطا  دروم  هداد و  ناحتما  لاح  نیع  رد  مکحم و  نیتم و  قیمع و  ردـق 
ار نآ  تیوضع  راختفا  لعفلاب  زور  نآ  ات  رگا  دنا ، هدوبن  یبزح 

.دنا هدوب  یبزح  نینچ  يوزرآ  رد  هوقلاب  شیپ  اهتدم  زا  دنا ، هتشادن 

ییامیپهار نیا  رد  میا  هدمآرد  تکرح  هب  تسا  هارهاش  هک  هار  کی  رد  مه  اب  همه  هدش و  هدروآرب  وزرآ  نیا  هّللادمح  هب  هک  نونکا 
ناگدنهد يدانم  ناوراک و  ناشواچ  مهس  هفیظو و  ینالوط 

رتراوشد و همه  زا  میدش  روآدای  هتشذگ  هرامش  رد  هک  يروط  نامه  دنشاب  تاعوبطم  هک  مدرم  هب 

هب هدولآ  اضعب  كاپ و  تاذـلاب  فنـص  نیا  دروم  رد  هچنآ  میناد  یم  دوخ  هفیظو  تبـسانم  نیمه  هب  .تسا  رت  ساسح  لاـح  نیع  رد 
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.میناسرب ضرع  هب  دسر  یم  نامرظن 

مهم گرزب و  ینامهم  کی  رد  مینک ، هیبشت  اذغ  هب  ار  اهنآ  تایوتحم  فرظ و  هب  ار  تاعوبطم  رگا 
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ذـیذل و اذـغ  نآ  هچ  رگا  داد ، نارگید  دروخ  هب  دـیابن  ناوت و  یمن  هدولآ  یفرظ  رد  مه  نآ  ار  نارگید  هدروخ  مین  ياذـغ  للجم ، و 
ره نامهم  یتروص  نینچ  رد  .دشاب  الط  زا  مه  شفرظ  هدوب و  يوقم 

دهد یم  حیجرت  نآ  رب  ار  ییاذغ  یب  یگنسرگ و  اذغ ، ندروخ  يوزرآ  رد  دشاب و  هنسرگ  هک  مه  ردق 

.دراد مه  قح  و 

بزح و هب  نداد  نامزاس  راک و  زاغآ  رد  هتشاد  رظن  رد  ار  نآ  دیاب  ام  ناکلسم  مه  هک  تسا  یهجوت  روخ  رد  مهم و  رایسب  هتکن  نیا 
مین فورظ  اه و  هساک  رد  دنـشاب و  لـفاغ  نآ  زا  دـیابن  مدرم  یتواـفت  یب  اـب  هزراـبم  يارب  بزح  یمـسرریغ  یمـسر و  ياـه  ناـگرا 

نآ يور  رب  ناشیاه  شور  تایوتحم و  ناونع و  رد  زونه  قباس  ياضعا  بلژور  تشگنا و  ياج  هک  بازحا  ریاس  صوصخم  هدروخ 
ادتبا نامه  زا  هک  دنهدب  دراو  هزات  نانامهم  مدرم و  دروخ  هب  هزات  ياذغ  تسادیپ ،

.درک دنهاوخ  روک  ار  ناشیاهتشا 

ناشرون هدـنام  هت  دـشاب ، هتفر  نیب  زا  أدـبم  رد  ناشدوجو  لصا  هک  یناگراتـس  دـننام  قباس  بازحا  ناگرا  ياه  هماـنزور  نونکا  مه 
(1) .هارمگ ار  مدرم  وس  وس  نیا  اب  دنک و  یم  وس  وس  رود  زا  تسا و  هار  رد  نانچمه 

دش و دهاوخن  جرد  اهیندناوخ  یگتفه  هلجم  دلج  يور  رب  یلم » لقتسم   » دنوسپ رگید  سپ  نآ  زا  هک  درک  حیرـصت  نینچمه  یناریما 
: میناوخ یم  یناریما  هنازرورهم  نانخس  نیا  زا  ییاهشخب  رد  .دوب  دهاوخ  زیخاتسر  بزح  فادها  تمدخ  رد  ورین  مامت  اب  هیرشن  نیا 

یب میراد ، یمرب  هلجم  هحولرـس  زا  ار  یلم » لقتـسم   » تاملک سپ  نیا  زا  ناریا  یلم  زیخاتـسر  بزح  رد  نامناکلـسم  مه  هزاجا  اب  اـم 
مه تسا و  لقتسم  مه  دوخ  هک  یبزح  رایتخا  رد  تسبرد  ار  دوخ  میهدب و  تسد  زا  ار  نآ  يداشرا  يداقتنا و  یسایس و  هبنج  هکنآ 

یلم و تمدـخ  هب  رتهب  رت و  هزات  یـسفن  اب  مینامب و  داد ، صیخـشت  مزال  دـیفم و  ار  اـم  هیرـشن  اـم و  دوجو  رگا  اـت  میراذـگ  یم  یلم 
.میهد همادا  تمدخ  هب  هداس  وضع  کی  مان  هب  تروص  نیا  ریغ  رد  میهد و  همادا  دوخ  یگنهرف  ینهیم و 

مدرم ناگتـشذگ و  يرکف  ياهثاریم  ظفح  هب  دـنمزاین  ام  یلم  گنهرف  هک  تسا  نیا  دوش  لیطعت  ریخأت و  دـیابن  تسا و  ملـسم  هچنآ 
هتسد کی  تروص  هب  هک  دنشاب  یم  اج  کی  رد  ناگدنیآ  نامز و 

ناتـسمز و نازخ و  نارود  رد  یتح  اهیندناوخ  نونکات  ار  عنتمم  لهـس و  هفیظو  نیا  .ددرگ  میدقت  مدرم  هب  هتفه  همه  رورپ  غامد  لگ 
، دزوسب دیرگب ، راو  عمش  هداد ، ماجنا  نابز  ندیرب  ناج و و   (2) نابوذ زغم و  ندمآ  شوج  تمیق  هب  اهنابز  دامجنا  راکفا و  نادنبخی 

نآ ات  دننک  يرای  يراکمه و  ام  اب  ای  هداد و  همادا  ار  هار  نیا  تسا  نارگید  رب  نونکا  نارگید ! لفحم  دـنک  نشور  هک  ناور  دـهاکب 
(3) .میهد همادا  تسه ، هک  روط  نآ  هن  میهاوخ ، یم  هک  روط  نآ  ار 

مان نآ  زا  زیخاتسر  بزح  ناگرا  ياه  همانزور  عمج  رد  دیاب  هک  راگزور  نآ  تایرشن  رگید  زا 
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همانزور دنم ، هدعاق  یـشور  نتفرگ  شیپ  رد  اب  نویامه  شویراد  .تسا  نویامه  شویراد  یلوئـسم  ریدـم  هب  ناگدـنیآ  همانزور  درب ،
ناگدـنیآ همانزور  رد  بزح  هب  طوبرم  تاشرازگ  رابخا و  جرد  رب  هوالع  .تفرگ  راک  هب  زیخاتـسر  بزح  تمدـخ  رد  ار  ناگدـنیآ 
جرد درک ، یم  زاین  یب  يرگید  یتاعلاطم  عبنم  ره  زا  بزح ، تیلاعف  یگنوگچ  درکلمع و  زا  عالطا  يارب  ار  دوخ  نابطاخم  هک 

فادها درکلمع و  دوب ) نویامه  دوخ  ملق  هب  اهنآ  همه  ابیرقت  هک   ) هناسانش بیسآ  ییاه  هلاقمرس 

هراومه نآ  لوئـسم  ریدـم  هک  دوب  يا  هیرـشن  اـهنت  ناگدـنیآ  هماـنزور  .داد  یم  رارق  هجوـت  دروـم  ار  زیخاتـسر  بزح  نـالک  درخ و 
هب هدومن و  رارقرب  ار  تاطابترا  نیرتشیب  زین  تیمکاح  تردـق  ياهنوناک  اب  تشاد و  هدـهع  رب  زیخاتـسر  بزح  رد  يدـیلک  ییاهتمس 
زا درک  یم  جرد  ناگدـنیآ  همانزور  رد  زیخاتـسر  بزح  هرابرد  هک  ییاهریـسفت  لیلحت و  زین  تاعالطا و  رابخا و  تیعقوم  نیمه  عبت 

همانزور نیمه  رد  اتدمع  هک  نویامه  هدنهدرادشه  ياه  هلاقمرـس  هعلاطم  اب  هک  ییاج  ات  .دوب  رادروخرب  یهجوت  لباق  تقد  رابتعا و 
بزح هک  ییاهبیسآ  دریگ و  رارق  زیخاتسر  بزح  روما  نایرج  رد  يدایز  دح  ات  تسناوت  یم  رگوجتسج  هدنناوخ  دیسر  یم  پاچ  هب 

، یمسرریغ ناگرا  تأیه  رد  زیخاتـسر  بزح  تیلاعف  ياهزور  نیـسپاو  ات  ناگدنیآ  همانزور  .دسانـشب  یتسرد  هب  درک  یم  دیدهت  ار 
بزح نیا  تاعالطا  رابخا و  زین  اه و  هشیدنا  راکفا و  رشان 

.دنام یقاب 

هیاپ كاواس  سیئر  يریصن  زین  ریزو و  تسخن  ادیوه  سابع  ریما  میقتسم  تدعاسم  يراکمه و  اب  لاس 1345  رد  ناگدنیآ  همانزور 
رد یفاک  دهعت  زا  دراد و  همانزور  نیا  تیریدـم  يارب  ار  مزال  دادعتـسا  دوب  هداد  ناشن  اهلاس  نامه  یط  هک  نویامه  دـش و  يراذـگ 

ياهتسایس ربارب 

تمدـخ هب  نیباوت  عمج  رد  کـنیا  هک  قباـس  يا  هدوت  نومزآ  رهچوـنم  .دـش  بوـصنم  نآ  یلوئـسمریدم  هب  تسا ، رادروـخرب  میژر 
تلود هدنیامن  ناونع  هب  دوبن ، هدیشوپ  راگزور  نآ  ناراکردنا  تسد  رب  زین  كاواس  اب  شا  یمسر  يراکمه  هدمآرد و  ادیوه  تلود 

ناگدـنیآ همانزور  رد  شتیلاعف  نارود  لوط  رد  هک  نویامه  .دـش  هدوزفا  نویامه  شویراد  ناراکمه  عمج  هب  ناگدـنیآ  همانزور  رد 
همانزور تیریدم  زا  تقوم  روط  هب  هتفرگ و  رارق  بضغ  دروم  هاش  يوس  زا  راب  ود  یکی 

ار ناگدنیآ  همانزور  يربهر  زیخاتسر  بزح  تیلاعف  ياهزور  نیسپاو  ات  دوب ، هدش  هتشاذگ  رانک 

(1) .درکن راذگورف  یششوک  چیه  زا  بزح  فادها  دربشیپ  يارب  تشاد و  هدهع  رب 

زیخاتسر بزح  ياهتلاسر  فادها و  زا  عافد  رد  افاصنا  هک  هرود  نآ  تایرشن  رگید  زا 
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.دوب داژن  يدنمیم  نیسحدمحم  يریبدرـس  یلوئـسمریدم و  يزایتما ، بحاص  هب  نامک  نیگنر  یگتفه  هلجم  دزنرـس ، نآ  زا  يروصق 
هیرـشن رد  هک  یطوسبم  ياه  هلاقمرـس  یط  دمآ  یم  رامـش  هب  نارقا  دمآرـس  هاش  صخـش  زا  شیاتـس  دیجمت و  رد  هک  داژن  يدـنمیم 

هب رختفم  ار  یبزح  نالاعف  نالوئـسم و  زیخاتـسر  بزح  یمـسر  ریغ  ناگرا  هیرـشن  زا  شیب  یکدـنا  تشون  یم  نامک  نیگنر  یگتفه 
(1) .تخاس یم  دوخ  یتاعوبطم  ياهیرگیرای 

(2) داژن يدنمیم  یلوئسم  ریدم  اب  نامک  نیگنر  هیرشن  راشتنا  اب  نمهب 1346  رد 8  كاواس 

ص:383

، یملع یسایس ، یگتفه ، هلجم  داژن ، يدنمیم  نیسحدمحم  رتکد  ریبدرس  لوئسم و  ریدم  زایتما و  بحاص  نامک ، نیگنر  هیرـشن  - . 1
.دش یم  رشتنم  نفلت 925585  هرامش  هرامش 595 و  نشلگ ، هارراهچ  هاش ، نابایخ  نارهت ، سردآ  هب  یعامتجا ، یخیرات و  یبدا ،

لاس هب  دوب ، هدش  یفرعم  ناریا  هعبت  هک  هّللا ، جرف  دـنزرف  داژن  يدـنمیم  نیـسح  كاواس ، رهم 1346  خروم 22  شرازگ  هب  اـنب  - . 2
وا .تفر  یم  رامـش  هب  نارای  یکـشزپماد  هعماج  سـسؤم  تأیه  وضع  هیرـشن ، سیـسأت  نامز  رد  يو  .دـمآ  ایند  هب  نامرک  رد   1289

نارهت هاگشناد  رد  دومن و  ذخا  یکشزپماد  هتشر  رد  ار  دوخ  يارتکد  دوب و  مولع  هدکـشناد  زا  يزرواشک  یـسدنهم  لیـصحتلا  غراف 
تاراـشتنا تاـغیلبت و  تساـیر  یکـشزپماد ، تواـعم  يزرواـشک ، هدکـشناد  رد  سیردـت  وا ، یتمدـخ  قباوس  رد  .درک  یم  سیردـت 

حیحـص  » دوب يدرف  داژن  يدنمیم  كاواس ، دید  زا  .دوش  یم  هدـید  یکـشزپماد ، هدکـشناد  تسایر  هاگـشناد و  يداتـسا  يزرواشک ،
، هسنارف ياهنابز  اـب  دوب و  هدروآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  باـتک  دـلج  دـصکی  دودـح  لاس 1346  ات  هک  راکتـشپ » اب  دنمـشناد ، لـمعلا ،
هب ییانتعا  یب  تینابـصع ، كاواـس ، شرازگ  رد  يو  فعـض  طاـقن  .تشاد  ییانـشآ  یلوبناتـسا  یکرت  یبرع و  یناـملآ ، یـسیلگنا ،

رادفرط .درادن  یسایس  تاجتـسد  بازحا و  زا  کیچیه  هب  یگتـسباو   » هک هدش  ناونع  یهاوخدوخ  صاخـشا و  تیثیح  تیـصخش و 
ار نامک  نیگنر  هیرـشن  زایتما  رخاوا 1346  رد  داژن ، يدـنمیم  كاواس ، شرازگ  هب  .تسا  یتنطلـس » هطورـشم  میژر  برغ و  تسایس 

قبط .دـیدرگ  تقفاوـم  يدرگناـهج  تاـعالطا و  ترازو  رد  تساوـخرد  نیا  اـب  نـمهب 1346  خـیرات 12  رد  هـک  درک  تساوـخ  رد 
سیـسأت ناگرگ  رد  ار  نهیم  بزح  هبعـش  هتـشاد و  هدوت  بزح  هب  یتـالیامت  ههد 1320  تسخن  ياـهلاس  رد  يو ، روـبزم ، شرازگ 

هک یلاح  رد  نابآ 1346  رد 8  كاواـس  تسا .» هدـیدرگ  قحلم  هدوت  هلحنم  بزح  هب  روـبزم  بزح   » لاـس 1324 رد  هک  دوب  هدومن 
، يدازهب یلع  رتـکد  .درک  دـیکأت  ملع » ياـیند   » هیرـشن يریبدرـس  يارب  ار  وا  تیحالـص  دومن  یفرعم  یچوه  يدرف  ار  داژن  يدـنمیم 
زا وا  دـندش و  مازعا  اـپورا  هـب  هاـشاضر  هرود  رد  هـک  دـنک  یم  یفرعم  ینیلـصحم  نـیلوا  وزج  ار  داژن  يدـنمیم  نیـسحدمحم  رتـکد 
ات درک و  یم  نید  ساسحا  هاشاضر  هب  تبـسن  هشیمه  تهج ، نیمه  هب  .دـش  لیـصحتلا  غراف  یکـشزپماد  هتـشر  رد  سیراپ  هاگـشناد 

درم همانزور  اب  ار  دوخ  راک  دش و  یتاعوبطم  یـسایس و  راک  دراو  رویرهش 1320  زا  سپ  يو ، .تخادرپ  وا  زا  شیاتـس  هب  رمع  نایاپ 
، ینواعم ربکا  اب  دنک ، رـشتنم  ار  نامک  نیگنر  هیرـشن  لاس 1346  رد  هکنآ  زا  شیپ  داژن ، يدـنمیم  .درک  زاغآ  دوعـسم  دـمحم  زورما 
اب شنامک ، نیگنر  هیرشن  هارمه  هب  داژن  يدنمیم  .تشاد  يراکمه  يدازهب  یلع  هایـس و  دیپس و  هیرـشن  رد  نامک  نیگنر  هلجم  ریدم 

يرمع يو  .درک  تفاـیرد  مه  ار  جاـت  ناـشن  دوب و  كاواـس  يولهپ و  میژر  هجوت  دروم  هراومه  تشاد ، هک  یلزاـن  ياوتحم  دوـجو 
: زا لقن  هب  .دوب  هدیزگ  تلزع  هشوگ  اهلاس  نآ  مامت  یط  هکیلاح  رد  .دـنام  هدـنز  لاس 1371  ات  تفای و  يولهپ  میژر  زا  رت  ینـالوط 
؛ لوا دـلج  تارطاـخ ؛ هبــش  یلع ؛ يدازهب ، و  صـص 1-12 ؛ مود ، باـتک  يولهپ ، رـصع  تاـعوبطم  یخیراـت ؛ دانـسا  یـسررب  زکرم 
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رشتنم نارهت  رد  يداصتقا  یبدا و  یخیرات ، یعامتجا ، یسایس ، ياه  هنیمز  رد  هیرشن  نیا  هک  دش  مالعا  ادتبا  نامه  رد  .درک  تقفاوم 
یسایس ياهیریگ  عضوم  زا  دعب ، ياهلاس  یط  كاواس  .دوش  یم 

رد ار  هیرشن  یملق  تازرابم  هلمج  زا  .درک  یم  تیاضر  زاربا  يولهپ  میژر  نافلاخم  لابق  رد  نآ 

يراـکمه ناـمزاس  نیا  اـب  كاواـس  تاـشرازگ  قبط  هک  مه  داژن  يدـنمیم  .دوتـس  یم  مسیـسکرام  مسینوـمک و  يژولوئدـیا  حـیبقت 
زا سپ  .درک  یمن  راذـگورف  یـشالت  چـیه  زا  كاواس  يولهپ و  میژر  یتاـغیلبت  ياـه  هتـساوخ  نتخاـس  هدروآرب  رد  تشاد  یکیدزن 

ياهزور نیسپاو  ات  دناسر و  پاچ  هب  بزح  نیا  زا  تیامح  دییأت و  رد  يددعتم  تالاقم  نامک  نیگنر  هلجم  زیخاتسر  بزح  سیسأت 
هب تشاد و  تیناحور  داهن  هیلع  يراکشآ  تالمح  نامک  نیگنر  هلجم  بالقنا  نارود  رد  .داد  همادا  دوخ  یشم  نیا  هب  بزح  تایح 

داـقتعا يا  هلاـقم  یط  رویرهـش 1357  رد 23  .دومن  مادـقا  تیناـحور » هعماـج  مالـسا و  سدـقم  ماـقم  هب  زیمآ  نیهوت  بلاـطم   » جرد
یـسوساج تمدخ و  هب  ار  روشک  نویناحور  زا  يرایـسب  رگید ، يا  هتـشون  رد  دناوخ و  تافارخ  ار  جع )  ) نامز ماما  روهظ  هب  نایعیش 

دای هداز » يدـنه  ناتـسلگنا و  سوساج   » ناونع تحت  ینیمخ  ماـما  هّللا  تیآ  ترـضح  زا  دومن و  مهتم  يرامعتـسا  ياـهروشک  يارب 
هیرـشن نهوم  ياـه  هرامـش  راـشتنا  زا  يدرگناـهج  تاـعالطا و  ترازو  اـهیمارآان  نتفرگـالاب  زا  باـنتجا  تهج  هک  يروط  هب  .درک 
نیـسح هجوـت  دروـم  هک  يو  .تفرگ  دـهاوخ  رارق  بـیقعت  تـحت  داژن  يدـنمیم  هـک  دـش  هداد  هدـعو  دروآ و  لـمع  هـب  يریگوـلج 

زا يررقم  لایر  رازه  هدزناپ  هنایهام  دوب  كاواس  ماقم  مئاق  تسودرف ،

(1) .تشاد یم  تفایرد  كاواس 

، فادها زا  ینابیتشپ  تیامح و  رد  دنتشاد  هک  یناکما  ناوت و  دح  رد  زین  ناهیک  تاعالطا و  ياه  همانزور  هدش ، دای  تایرـشن  زج  هب 
يارب زیخاتـسر  بزح  نوماریپ  تایرـشن  نآ  ياهیهاگآ  دندرک و  یم  هیذـغت  ار  دوخ  نابطاخم  زیخاتـسر  بزح  ياهتلاسر  درکلمع و 

يرهاـط ریما  يریبدرـس  اـب  ناـهیک  هماـنزور  هژیو  هب  ناـیم ، نیا  رد  .دوـب  تیاـفک  دـح  رد  یـسایس  روـما  رد  ریگرد  رتـمک  ناـبطاخم 
.داد یم  راشتنا  بزح  نوماریپ  يدنمدوس  ياهیهاگآ 

هک دوب  نیون  هعماج  همانلـصف  تفر ، یم  رامـش  هب  زیخاتـسر  بزح  کیروئت  ناـگرا  یمـسر ، ریغ  روط  هب  مهزاـب  هک  يرگید  هیرـشن 
هورگ نامه  وضع  نآ  ناگدنـسیون  رتشیب  دـش و  یم  رـشتنم  يدـنواهن  گنـشوه  رتکد  يربهر  هب  ناریا  لئاسم  یـسررب  هورگ  طسوت 

ترورض کیروئت و  لیلحت  زین  تلم و  هاش و  بالقنا  هفسلف  لوح  هیرشن ، نیا  رد  هرشتنم  تالاقم  .دندوب 
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ناسیون شرازگ  زا  يدادعت  دوب و  یلیلج  اضردـمحم  رتکد  همانلـصف ، زایتما  بحاص  .دز  یم  رود  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  یخیرات 
يدهم رتکد  زا : دندوب  ترابع  دیسر  یم  پاچ  هب  هیرشن  نیا  رد  ناشتالاقم  هک  نارای  لئاسم  یـسررب  هورگ  یگنهرف  تسایـس  هتیمک 

ناپتسا رتکد  یلشکرب ،

(. هتیمک سیئر   ) نویامه یلعمالغ  رتکد  و  یلینوگ ، نسحلاوبا  رتکد  یحالص ، رهچونم  رتکد  ییاضر ، ورسخ  رتکد  یسوناپ ،

، یلیلج اضردـمحم  ماـنهب ، دیـشمج  دوب : هدـش  لیکـشت  دارفا  نیا  زا  نیون  هعماـج  همانلـصف  هیریرحت  تأـیه  ناگدنـسیون و  ياروـش 
، یجنگ رهچونم  یفیرـش ، گنـشوه  دـمحا  یحاـیر ، داـهرف  یناوضر ، لیعامـسادمحم  يرون ، هجاوخ  دومحم  يریرح ، اضردـمحم 

.یعیدو مظاک  يدنواهن و  گنشوه  رصن ، نیسح  دیس  يدمتعم ، میرک 

ریز ناگدنـسیون  ملق  هب  دیـسر ، پاچ  هب  نیون  هعماج  کیروئت  هیرـشن  رد  زیخاتـسر  بزح  تیلاـعف  هرود  رد  هک  یتـالاقم  نیرت  مهم 
یمیدق همطاف  يدنواهن ، گنشوه  اینهب ، نارماک  یمیش ، رغـصا  یلع  یناوضر ، لیعامـسادمحم  ینک ، سابعریما  یعیدو ، مظاک  دوب :

دمحا مچرپ ، جریا  نویامه ، یلعمالغ  یلینوگ ، نسحلاوبا  یحالص ، رهچونم  ییاضر ، ورسخ  یسوناپ ، ناپتسا  یلشکرب ، يدهم  روپ ،
اـضردمحم مانهب ، دیـشمج  يرـصنع ، یلعدـمحم  یکمالف ، روصنمدـمحم  شیاسآ ، نیـسح  یناما ، يدـهم  یمخفا ، زانهم  ناـینطو ،

رهچونم یفیرـش ، گنـشوه  دـمحا  یحاـیر ، داـهرف  یناوضر ، لیعامـسادمحم  يرون ، هجاوخ  دوـمحم  يریرح ، اضردـمحم  یلیلج ،
داهرف راکتبا ، یقت  زاتمم ، دیشمج  يدیعس ، ورسخ  یقنور ، یلعنیسح  يدنواهن ، گنشوه  رصن ، نیسحدیس  يدمتعم ، میرک  یجنگ ،

.یشخرذآ يدعر  یلعمالغ  یلسوت و  سابعمالغ  میلس ، اضرمالغ  نیبم ، قداص  روپلامج ، مارهب  نیترام ، اگما  ینیما ، لدع 

روخارف هب  کی  ره  هک  دش  یم  رشتنم  روشک  رد  زین  يرگید  یـصصخت  تایرـشن  زا  يدادعت  يراودا ، هنازور و  تایرـشن  زا  هتـشذگ 
زیخاتسر بزح  نوماریپ  دنتشاد  رایتخا  رد  هک  یناکما  نامز و 
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يراددوخ نآ  رکذ  زا  مالک  هلاطا  زا  بانتجا  تهج  هک  دنتشون  یم  یبلاطم  نآ  فادها  و 

.دوش یم 

: زیخاتسر همانزور 

هاش نامرف  هب  بزح  نیا  هک  دوب  نآ  زا  یـشان  زیخاتـسر ، بزح  هب  تبـسن  هرود  نآ  تایرـشن  هنایوج  هعفادم  دـعاسم و  يریگ  عضوم 
تایرشن نیا  اذل ، .دوب  هدش  سیسأت 

زیخاتسر بزح  زا  تیامح  زج  يا  هراچ  تیمکاح  هاش و  هب  تبسن  يرادافو  راهظا  يارب 

فادـها و زا  عاـفد  رد  یبزحریغ  تایرـشن  هـک  یلاـح  رد  (1) و  دندـش لیطعت  دوز  یلیخ  نیـشیپ  بازحا  ناگرا  تایرـشن  .دنتـشادن 
ناگرا یتایرشن  ای  هیرشن و  دندش  نآ  رب  دیدج  بزح  نالوئسم  دندرک ، یمن  راذگورف  یـششوک  چیه  زا  زیخاتـسر  بزح  ياهتلاسر 

تشهبیدرا 1354 رد 13  زیخاتـسر » همانزور   » مان هب  زیخاتـسر  بزح  ناگرا  هیرـشن  نیلوا  بیترت ، نیدـب  .دـنیامن  سیـسأت  نآ  يارب 
نیسپاو رد  هک  يروط  هب  .درک  بسک  ییانتعا  لباق  یفیک  یمک و  تفرشیپ  همانزور  نیا  نارود ، نآ  یمسر  عبانم  دید  زا  .دش  رشتنم 

رد 28 زیخاتـسر  همانزور  .دـندرک  یم  يراکمه  همانزور  نیا  اب  راگنربخ  هدنـسیون و  بلاق  رد  رفن  دودح 180  لاس 1356  ياهزور 
هحفص

(2) .دوب راسمس  يدهم  رتکد  نآ  ریبدرس  لوئسمریدم و  دش و  یم  رشتنم 

(3) .تخادرپ یم  زیخاتسر  بزح  هب  طوبرم  رابخا  فادها و  راکفا ، هب  زیچ  ره  زا  شیب  هک  دوب  يربخ  یسایس ، يا  همانزور  زیخاتـسر 
(4) .دنام یقاب  نآ  ریبدرس  لوئسم و  ریدم  ناکامک  راسمس  يدهم  رتکد  زیخاتسر  همانزور  راشتنا  نارود  مامت  رد 

يارب نآ ، تیمهارپ  ياهرتیت  زا  یخرب  رکذ  اب  ییوگدـماشوخ ، نمـض  ناگدـنیآ  همانزور  زیخاتـسر ، همانزور  راشتنا  زا  سپ  زور  ود 
ناراکردـنا تسد  يارب  زیمآ ، قـلمت  یبلاـطم  یط  مه  ناـمک  نیگنر  یگتفه  هـلجم   (5) .درک تیقفوـم  يوزرآ  شا ، هیریرحت  تأـیه 

: دومن تیقفوم  يوزرآ  ریز  حرش  هب  زیخاتسر  همانزور 

همانزور دبای  یم  راشتنا  ناریا  تلم  یگچراپکی  یگتـسبمه و  فرعم  ناریا و  تلم  مان  هب  ناریا  خـیرات  رد  هک  يا  همانزور  نیرتگرزب 
مان هب  دـشاب  یم  ناریا  تلم  راکفا  رـشان  هدـننک و  سکعنم  ناریا و  تلم  درف  درف  هب  قلعتم  هک  ار  همانزور  نیا  راشتنا  .تسا  زیخاتـسر 

.مییوگ یم  کیربت  نآ  ناگدنناخرچ  هب  تاعوبطم  هداوناخ  زا  يدرف  مان  هب  صوصخ  هب  ناریا و  تلم  مومع  هب  یناریا  درف  کی 
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دش و یتاعوبطم  راک  دراو  لاس 1329  زا  راسمس  رتکد  .دناسر  نایاپ  هب  زولوت  هاگشناد  یناسنا  مولع  تایبدا و  هدکـشناد  رد  يراگن 
هب ار  هسنارف  یسیلگنا و  ياهنابز  .تشاد  هدهع  رب  ار  همانزور  نآ  لوئسم  ریدم  ریرحت  تنواعم  زین  ناهیک و  همانزور  يریبدرس  اهتدم 

شزرو و یــضرا ، تاحالــصا  نویاـمه ، ياــهناشن  تفاــیرد  هـب  رختفم  شا  یتاــعوبطم  تیلاــعف  نارود  یط  تـسناد و  یم  یکین 
رود و رواخ  ییاـپورا ، ياـهروشک  رتشیب  هب  هدرک و  فیلأـت  همجرت و  باـتک  دـلج  دودح 15  راسمـس  رتکد  .دوب  هدش  يراذـگجات 

.96 صص 95 -  رصاعم ، تاعوبطم  هرهچ  نیسحمالغ ؛ رایحلاص ، .دوب  هدرک  رفس  مه  يوروش 
ص 209. رصاعم ؛ تاعوبطم  هرهچ  نیسحمالغ ؛ رایحلاص ، - . 3

ص 20. تشهبیدرا 1357 ، هبنشجنپ 14  ش 3107 ، لاس 11 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 4
ص 1. تشهبیدرا 1354 ، هبنشود 15  ش 2210 ، لاس 8 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 5
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ار نآ  يریبدرـس  راختفا  دراد  هک  یقباوس  تیـصخش و  اب  راسمـس  رتکد  ام  مرتحم  راکمه  هک  همانزور  نیا  هک  تسا  نیا  اـم  يوزرآ 
هب ار  نآ  ياه  خرچ  نیرز  کلک  هدنراد  کین و  صاخشا  دراد و 

بازحا ياه  همانزور  هک  تسد  هریچ  ناراگنربخ  تسدربز و  هربخ و  ناگدنسیون  دنا و  هتخادنا  هار 

بلاطم هیهت  میظنت و  رد  دنراد ، يدتمم  قباوس  يراگن  همانزور  رما  رد  دندناخرچ و  یم  ار  هتشذگ 

راشتنا يارب  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  هک  يا  هداعلا  قوف  تاناکما  اب  دنراد ، تکرش  زیخاتسر 

هب تهج  ره  زا  ددرگ و  اه  همانزور  مامت  دمآرس  پاچ ) دادعت   ) تیمک رظن  زا  هکلب  تیفیک ، رظن  زا  اهنت  هن  دراد ، رایتخا  رد  همانزور 
ناریا يرفن  نویلیم  تلم 32  قیال  راوازس و  هک  دسرب  هیاپ  نآ 

همانمارم لوصا  ياه  هیاپ  رب  نآ  بلاطم  دشاب و  یصقن  بیع و  هنوگره  زا  يربم  نوصم و  ددرگ و 

(1) .ددرگ میظنت  تلم » هاش و  بالقنا  یساسا و  نوناق  یهاشنهاش ، ماظن   » ناریا تلم  زیخاتسر  بزح 

رد همانزور  نیا  تیقفوم  يارب  دوب ، هدش  پاچ  هرامش  نیلوا  رد  هک  زیخاتـسر  همانزور  ناراکردنا  تسد  اب  يا  هبحاصم  یط  مه  هاش 
(2) .داد هئارا  ییاهراکهار  زیخاتسر  بزح  فادها  راکفا و  رشن  ياتسار 

بزح لکریبد  ناماقم  مئاق  اهتنواعم و  رییغت  اب  ماگمه  دـش  یم  هتفگ  هک  دوب  نانچ  بزح  یتالیکـشت  راـتخاس  رد  هماـنزور  تیعقوم 
دیدج ناربهر  هتـسد  راد و  هب  ار  دوخ  ياج  نآ  عبت  هب  زین  زیخاتـسر  همانزور  هیریرحت  نالوئـسم  ناریبدرـس و  زا  يدادـعت  زیخاتـسر ،

.دنداد یم  بزح 

رد شا  یتاعوبطم  ناراـکمه  زا  يدادـعت  دـش  بوصنم  زیخاتـسر  بزح  لـک  ریبد  یماـقم  مئاـق  هب  نویاـمه  شویراد  یتقو  هکناـنچ 
(3) .درک قباس  هیریرحت  تأیه  نیزگیاج  درب و  ریخاتسر  همانزور  هب  ار  ناگدنیآ  همانزور 

ذاختا یـشم  همانزور و  ناگدننادرگ  هب  تبـسن  ادـیوه  قباس  يابقر  يوس  زا  یتاداقتنا  زیخاتـسر  بزح  رب  ادـیوه  یلکریبد  ماگنه  هب 
تیاـکح نآ ) ناـگرا   ) زیخاتـسر هماـنزور  بزح و  یتیریدـم  هندـب  رد  فـالتخا  دوـجو  زا  اراکـشآ  هک  تـفرگ  تروـص  شا  هدـش 

هدـمآ و درگ  زیخاتـسر  همانزور  ياهـشخب  ریاس  هیریرحت و  تأیه  رد  نوگمهان  ییاه  هرهچ  هک  دوب  مه  ساـسا  نیمه  رب   (4) .تشاد
هاگ

(5) .دوب بزح  یلک  ياهتسایس  اب  ریاغم  هک  دیسر  یم  پاچ  هب  همانزور  رد  یبلاطم 

دیسر و زور  رد  هخسن  مقر 000,80  هب  زیخاتسر  همانزور  ژاریت  لاس 1356  رخاوا  رد 
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زین تاـعالطا و  ناـهیک و  ياـه  هماـنزور  زا  هماـنزور  نیا  ياوـتحم  هـک  دـش  یم  اـعدا  .دـش  شرازگ  بوـلطم  نآ  زا  مدرم  لابقتـسا 
يزکرم هرادا  .دیسر  یم  پاچ  هب  ناهیک  همانزور  هناخپاچ  رد  شراشتنا  نارود  نیسپاو  ات  زیخاتسر  همانزور  .تسا  رت  ینغ  ناگدنیآ 

(1) .دوب یسودرف  نابایخ  رد  مه  نآ  هیریرحت  تأیه  راک  لحم  و  یلامش ، يالیو  نابایخ  رد  عقاو  نآ ،

همانزور راشتنا  تسناد ، روذعم  زیخاتسر  بزح  لابق  رد  یتیلوئسم  هنوگره  نتفریذپ  زا  ار  تلود  هک  یماما  فیرش  يریزو  تسخن  اب 
نتفرگ رارق  یـسایس و  نارحب  رتشیب  شرتسگ  هجیتن  رد  هک  دوبن  ناـنچ  تالکـشم  نیا  اـما ، .دـش  هجاوم  یتالکـشم  اـب  مه  زیخاتـسر 

همانزور بزح ، ییاهن  یشاپورف  مغر  هب  هکلب ، .دناشکب  یلیطعت  هب  ار  همانزور  طوقس ، بیشارس  رد  بزح 

نویبالقنا هب  همانزور  ناراکردنا  تسد  دش  هتفگ  هامرذآ 1357  لیاوا  رد  .داد  همادا  دوخ  تاـیح  هب  زیرم  رادژک و  روط  هب  زیخاتـسر 
لیالد هرابرد  .دنا  هدرک  يراددوخ  نآ  رشن  زا  هتسویپ و 

یبلطم اهیندناوخ  هلجم  يد 1357  رد 9  هکنیا  ات   (2) دیدرگ حرطم  دیارج  یخرب  يوس  زا  ییاهینز  هنامگ  همانزور  نیا  راشتنا  مدـع 
زا دیسر  یم  رظن  هب  هک  هدنسیون  نآ  یط  هک  دیناسر  پاچ  هب  ار 

: تسا هداد  حرش  نینچ  ار  نآ  راشتنا  فقوت  لیالد  زیخاتسر ، راشتنا  دنور  هب  هراشا  اب  تسا ، رادروخرب  یفاک  تاعالطا 

هسسؤم رد  لحم  هناخپاچ و  زایتما ، بحاص  نودب  نوناق  فالخرب  همانزور  نیا  دشن و  رداص  يزایتما  ادتبا  زا  زیخاتسر  همانزور  يارب 
هتفرگ و رارق  نارهت  يارـسداد  درگیپ  تحت  کنیا  هک  همانزور  نیا  نالک  ياه  هدافتـساءوس  ناتـساد  هتبلا  .تفاـی  یم  راـشتنا  ناـهیک 

رثؤم ياضعا  زا  رفن  دنچ 

ناتساد هب  یطبر  دنا  هدش  هتخانش  مهتم  اه  یهگآ  لوئسم  نینچمه  ریبدرس و  نواعم  کی  هلمج  زا  نآ 

هب طوبرم  یکی  هک  نآ  هرقف  ود  غلبم  اهنت  هدافتـساءوس  ماهتا  دروم  اهدـص  زا  هک  دوش  یم  ضرع  هنومن  يارب  طقف  .درادـن  باـصتعا 
تبون راهچ  رد  یهاو  یهگآ  کی  جرد  هب  طوبرم  هک  يرگید  ناموت و  مین  نویلیم و  ود  تسا  صوصخم  ياه  هرامـش  یهاو  پاـچ 

تموـکح باـصتعا  رد  هن  دوـب  ریگارف ! بزح  ناـگرا  هک  نآ  تلع  هب  هماـنزور  نیا  لاـح  ره  هـب  .دوـش  یم  ناـموت  رازه  تسا 650 
بزح لالحنا  ناهیک ، هناخپاچ  لـیطعت  نآ  راـشتنا  مدـع  تلع  تشادـن و  تکرـش  يراـهزا  تلود  باـصتعا  رد  هن  یماـما و  فیرش 

دش رشتنم  هحفص  راهچ  رد  نابآ  مهدزناش  حبص  تلع  نیمه  هب  .دوب  تلود  فرط  زا  شتایرشن  بزح و  نآ  هجدوب  عطق  زیخاتـسر و 
هک یلوپ  هن  دنک و  رشتنم  ار  نآ  هک  دوب  يا  هناخپاچ  هن  ادرف  یلو  تشاد ، دهاوخ  یحورـشم  بلاطم  ادرف  هرامـش  رد  هک  داد  هدعو  و 

تخادرپ زین  ناموت  رازه  ات 95  ياه  قوقح  نالک ، ياه  يدزد  رب  هوالع  هک  ار  امغی  ناوخ  نیا  نآ ، اب  دنناوتب 
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(1) .زیخاتسر باصتعا ! ناتساد  مه  نیا  .دنهد  همادا 

نآ ناراکردنا  تسد  ریاس  ناگدنسیون و  هیریرحت ، تأیه  دش  هتفگ  دش ، یم  کیدزن  شهار  نایاپ  هب  زیخاتسر  همانزور  هک  یماگنه 
اب ار  همانزور  دندشن  رضاح  هدومن و  باصتعا  هب  مادقا 

هماـنزور رد  ریز  حرـش  هب  ربخ  نیا  حورـشم  .دنتـسه  یلم » لقتـسم   » تیوه اـب  يا  هماـنزور  ناـهاوخ  دـننک و  پاـچ  زیخاتـسر »  » ماـن
: دیسر پاچ  هب  ناگدنیآ 

رداک زیخاتـسر  همانزور  نانکراک  ناگدنـسیون و  شالت  يرادیاپ و  زا  لگ  دبـس  کی  همان و  لاسرا  اب  ینادنز  دـهاجم  ياه  هداوناخ 
نایاپ رد  دندوب و  هتشاذگ  نیمز  ار  ملق  هک  تاعوبطم  باصتعا 

.دندرک شیاتس  دنهد  همادا  دوخ  یتاعوبطم  راک  هب  زیخاتسر  مان  تحت  دندشن  رضاح  زین  باصتعا 

تاساسحا زا  يراذگـساپس  نمـض  دـنداد  لیکـشت  زورید  رـصع  هک  یعامتجا  رد  زیخاتـسر  هماـنزور  ناـنکراک  هیریرحت و  ياـضعا 
(2) .دنتشاد مالعا  یلم  لقتسم  همانزور  کی  راشتنا  يارب  ار  دوخ  خسار  مزع  ینادنز  نیدهاجم  ياه  هداوناخ 

: ناوج زیخاتسر 

، دـندوب ناـناوج  نآ ، ناگدـنناوخ  رتشیب  هک  هلجم  نیا  .دـش  رـشتنم  دادرخ 1354  رد 25  ناوـج ، زیخاتـسر  هماـن  هتفه  هرامـش  نیلوا 
پاچ هب  تاعالطا  هناخپاچ  رد  هک  دوب  هخسن  رب 000,30  غلاب  رخاوا 1356  رد  نآ  ناگرامش  دمآ و  یم  رد  هتفه  ره  ياه  هبنـشجنپ 

ریدم .تشاد  رارقتسا  اجنامه  رد  زین  هیریرحت  تأیه  دوب و  يزاریش  لاصو  نابایخ  رد  همان  هتفه  هرادا  .دیسر  یم 

یتعیرشروپ گنشوه  نآ ، زا  لبق   (3) .تشاد هدهع  هب  زارفرس  نیسح  ار  نآ  يریبدرس  دوب و  راگنرز  یلعدمحم  رتکد  هلجم ، لوئسم 
زیخاتسر بزح  ناگرا  تایرشن  دودعم  وزج  ناوج ، زیخاتسر  .دنتـشاد  هدهعرب  ار  هیرـشن  نیا  يریبدرـس  هداز  فرـشا  نیدلا  ماسح  و 

يا هفقو  زا  سپ  اما ، .دش  یم  رشتنم  زیخاتسر » ناناوج   » ناونع اب  ینایاپ 1355  ياههام  ات  هلجم  نیا   (4) .دش یم  بوسحم  ناریا  تلم 
ياهزور نیـسپاو  رد  .تفرگ  دوخ  هب  یتوافتم  کبـس  لکـش و  داد و  ماـن  رییغت  ناوج » زیخاتـسر   » هب دنفـسا 1355 ، رد  يا  هتفه  هس 

(5) .دندوب نت  ناوج 25  زیخاتسر  یگتفه  هلجم  ناراکردنا  تسد  ریاس  هیریرحت و  تأیه  لاس 1355 
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دارفا هدهع  هب  زین  هلجم  ياهشخب  ریاس  نیلوئـسم  .دوب   (1) ییاقل راتس  ناناوج ، زیخاتـسر  هیریرحت  تأیه  سیئر  دادرخ 1357  رد 27 
یـشزومآ و يدیـشمج ؛ جریا  ناـناوج : لـئاسم  طاـبترا و  رظن ؛ كاـپ  لـیلخ  یـشزرو : یفرــش ؛ يداـه  کـیفارگ : حرط و  دوـب : ریز 

نژیب یگنهرف : يرنه و  هداز ؛ لاز  میهاربا  یعامتجا : یسایس و  ینامحر ؛ ترصن  رعش : تایبدا و  ینازار ؛ نمهب  یهاگشناد :

(2) .رجاهم

رایتخا رد  ینوگانوگ  تاـعالطا  راـبخا و  دوب  ناـناوج  ناـناوجون و  كرد  مهف و  دـح  رد  یبلاـطم  يواـح  هک  ناوج  زیخاتـسر  هلجم 
، تاشرازگ نآ  تاحفص  يالبال  رد  داد و  یم  رارق  دوخ  نابطاخم 

.دزاس انشآ  زیخاتسر  بزح  ياهتلاسر  درکلمع و  فادها ، اب  ار  دوخ  نابطاخم  هداس  ینابز  اب  ات  دوب  ییاهریسفت  لیلحت و  زین  رابخا و 

رد هامرهم 1354  لوا  زا  دمآ و  یم  رامش  هب  زیخاتسر  بزح  ناگرا  تایرشن  هرمز  رد  مه ، اتـسور  زیخاتـسر  هلجم  اتـسور : زیخاتـسر 
هب هلجم  نیا  .دش  یم  رشتنم  پاچ و  تاعالطا  هناخپاچ 

رد هیرـشن  نیا  هرادا  لحم  .دوب  هدیـسر  هام  رد  هخـسن  هـب 25000  نآ  ژاریت  لاس 1356  رخاوا  رد  دـش و  یم  رـشتنم  هناـهام  تروص 
رتشیب نآ  رد  هرشتنم  بلاطم  دوب و  عقاو  نارهت  رهمگرزب  نابایخ 

یتاعالطا رابخا و  دز و  یم  رود  نایئاتسور  یگنهرف  روما  يزرواشک و  ییاتسور و  لئاسم  لوح 

يریبدرس یلوئسم و  ریدم  ، (3) هنماخ يرظن  نیسحمالغ  ادتبا ، رد  .داد  یم  شنابطاخم  هب  نآ  ياهتلاسر  زیخاتسر و  بزح  هرابرد  مه 
ریدـم بیترت  هب  یماما  روصنم  یهاشفرـش و  سوریـس  هیرـشن ، نیا  راشتنا  ياههام  نیـسپاو  رد  تشاد و  هدـهع  رب  ار  اتـسور  هماـنهام 

نآ يریبدرس  یلوئسم و 

ص:390

.س راعتسم ، ياهمان  اب  ییاقل  راتـس  .دومن  زاغآ  ار  دوخ  یتاعوبطم  راک  لاس 1346  زا  دش و  دلوتم  لاس 1325  رد  ییاقل  راتس  - . 1
رد ار  دوخ  بلاطم  مه  .ل  .س  و ، داماد ، ریم  سدنهم  هراتس ، مالنیس ، یمالس ، داوج  رتکد  نایواک ، زیورپ  شنمدار ، مارهش  ریگمشو ،

هسنارف و ياهنابز  هب  وا  .تشاد  يراکمه  روصم ، نارهت  هلمج  زا  هک  فلتخم  تایرشن  اب  ییاقل  .دناسر  یم  پاچ  هب  فلتخم  تایرشن 
زا يا  هقیدص  رزخ ، تامولعم  فیثک ، دوبک ، ناقفخ ، راتفرگ ، تسا : دش  پاچ  ریز  نیوانع  اب  ییاهباتک  وا  زا  دوب و  طلسم  یـسیلگنا 

بزح سیـسأت  زا  سپ  تشاد و  يولهپ  میژر  اب  یکیدزن  دنویپ  ییاقل  راتـس  .گرزب  يایند  و  مناخ ، هقیدـص  دـلوت  نشج  دیـشروخ ،
.دنک یم  تیلاعف  یمالسا  يروهمج  هیلع  روشک  زا  جراخ  رد  نونکا  مه  يو  .تفر  یم  رامـش  هب  نآ  سکدترا  ياضعا  زا  زیخاتـسر 

ص 126. رصاعم ؛ تاعوبطم  هرهچ  نیسحمالغ ؛ رایحلاص ،
دادرخ 1357. هبنش 27  هرامش 146 ؛ ناناوج ؛ زیخاتسر  - . 2

هیکرت لوبماتسا  هاگشناد  داصتقا  هدکـشناد  رد  ار  يراگن  همانزور  هتـشر  دش و  دلوتم  لاس 1324  رد  هنماخ  يرظن  نیـسحمالغ  - . 3
.دوب لوبماتـسا  پاچ  روپـسا ،»  » و گنهآ ،»  » ياه هیرـشن  ریبدرـس  یتدم  دروآ و  يور  یتاعوبطم  راک  هب  لاس 1341  رد  .درک  لاـبند 
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مه یتدـم  داد و  ماجنا  يراـگنربخ  راـک  تایرـشن  یخرب  يارب  يداـصتقا  يزرواـشک و  تفن ، ثداوح ، یـشزرو ، ياهـشخب  رد  يو 
(. ص 140 رصاعم ؛ تاعوبطم  هرهچ  نیسحمالغ ؛ رایحلاص ،  ) .تفرگ هدهع  رب  اتسور » ناگدنیآ   » ریبدرس
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(1) .دندوب راد  هدهع  ار 

: نارگراک زیخاتسر 

رویرهش  25 هبنش ، هس  زور  نآ  رفص  هرامـش  هک  دوب  نارگراک  زیخاتـسر  هلجم  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  ناگرا  تایرـشن  رگید  زا 
نیا تیاده  رد  هنماخ  يرظن  نیـسحمالغ  یتدم  دوب و  اینرکـش  دمحا  هدهع  رب  نآ  هیلاع  تیریدـم  دـمآ و  نوریب  پاچ  ریز  زا   1354

لحم .دش  رشتنم  رذآ 1354  موس  رد  نآ  لوا  هرامش  .درک  یم  يراکمه  نآ  ناگدننادرگ  اب  هیرشن 

رد نآ  هرادا  لحم  دش و  یم  رشتنم  هناهام  تروص  هب  هلجم  نیا  .دوب  تاعالطا  هناخپاچ  نآ  رشن 

هدـهع رب  هـچبدرک  نیـسحدمحم  ار  نارگراـک  زیخاتـسر  يریبدرــس  یلوئــسم و  ریدـم  .دوـب  عـقاو  یــشاک 148  رهمگرزب ، ناـبایخ 
حرش هب  هیرشن  نیا  ياهتلاسر  فادها و  دیسر  پاچ  هب  ...هار » زاغآ   » ناونع اب  هک  نارگراک  زیخاتـسر  هلاقمرـس  نیلوا  رد   (2) .تفرگ

: دوب هدش  نایب  ریز 

اب شیوخ و  نانطومه  اب  لصفرـس  نیا  رد  .دـنک  یم  زاغآ  ار  دوخ  راشتنا  نارگراـک » زیخاتـسر   » نیمز ناریا  هاـشنهاش  ادـخ و  ماـن  هب 
هک ییالاو  سدقم و  ياهفدـه  هب  یبایتسد  التعا و  هار  رد  هک  میوش  یم  نامیپ  نیا  رب  ناریا  يرگراک  شکتمحز  دنمتفارـش و  هعماج 

ندمت فده : زیخاتسر و  هار  تسا و  بالقنا  هار  ام  هار  .مینزب  ملق  دمآ  دیدپ  نآ  رطاخ  هب  ناریا  تلم  زیخاتسر  تلم و  هاش و  بالقنا 
رب فوقو  داقتعا و  اب  تسا و  گرتس  هدنزاس و  یشقن  یلاعتم  فده  نیا  هب  ندیسر  رد  ناریا  نارگراک  شقن  هک  میناد  یم  گرزب و 

ساکعنا لاح  نیع  رد  يرگراک و  ياهتیلاعف  لیهست  داشرا و  رد  ار  يا  هتـسیاش  راوازـس و  شقن  ات  میتسه  نآ  رب  هک  تسا  رما  نیمه 
تالکشم اه و  هتساوخ 

(3)  ... مینک افیا  اهنآ ،

نیـسح دـمحم  سدـنهم  زا : دـندوب  تراـبع  بیترت  هب  هک  درب  هرهب  ریبدرـس  ود  يراـی  زا  راـشتنا  لوط  رد  نارگراـک  زیخاتـسر  هلجم 
رد دز و  یم  رود  نارگراک  یگنهرف  زین  یعامتجا و  یتشیعم و  لـئاسم  نوماریپ  هیرـشن  نیا  ياوتحم   (4) .بوجحم مشاه  هچبدرک و 

رابخا نآ  تاحفص  يالبال 

(5) .تشاد دوجو  نآ  ياهتلاسر  فادها و  زیخاتسر و  بزح  هرابرد  یتاشرازگ  و 

: زیخاتسر ياه  هشیدنا 

.دیدرگ رشتنم  دادرم 1355  رد  زیخاتسر  ياه  هشیدنا  هرامش  نیلوا 
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یمیلست و رهچونم  نآ  لوئـسم  ریدم  لاس 1356  رخاوا  رد  دـش و  یم  رـشتنم  همانلـصف )  ) تروص هب  راب  کی  هام  هس  ره  هیرـشن ، نیا 
زیخاتـسر بزح  یمومع  طباور  هب  هیرـشن  نیا  راشتنا  هب  طوبرم  روما  لاس 1356  يادتبا  زا  .دوب  یمـساق  ناردارب  يدـهم  نآ  ریبدرس 

عقاو نارهت  يالیو  نابایخ  رد  نآ  هرادا  لحم  تشاد و  هدهع  رب  ار  هیرشن  یلخاد  تیریدم  يریما  سیگنرف  .دیدرگ  راذگاو 

(1) .دوب

یهاشنهاش ماظن  هب  دقتعم  نازادرپ  يروئت  نادنمشیدنا و  زا  یتالاقم  هلسلس  تشاد و  یفسلف  يرکف -  یتیهام  زیخاتـسر  ياه  هشیدنا 
رد فلتخم  ءاحنا  هب  دندوب  ییانشآ  ياه  هرهچ  اتدمع  هک  هیرشن  نیا  ناگدنـسیون  .داد  یم  هئارا  شنابطاخم  هب  ار  زیخاتـسر  بزح  و 

ریسفت هیجوت و 

صیخشت اب  نانآ ، دید  زا  هک  دوب  هاش  شیاتس  زا  ولمم  نانآ  تالاقم  دندیـشوک و  یم  زیخاتـسر  بزح  ...و  یفـسلف  يرکف ، یخیرات ،
هشیدنا هرامـش  نیلوا  يارب  یتشاددای  رد  .دوب  هدرامگ  تمه  زیخاتـسر  ریگارف  دحاو و  بزح  سیـسأت  هب  یخیرات  ياهترورـض  قیقد 

هدش هتشون  زیخاتسر  ياه 

: تسا هدش  هداد  حیضوت  شناگدنناوخ  يارب  ریز  حرش  هب  هیرشن  نیا  ياهتلاسر  فادها و  تسا ،

« يدازون  » ره نوچ  تسا و  دازون »  » کی دوش  یم  رهاظ  ام  یبزح  تاعوبطم  عمج  رد  زیخاتـسر » ياه  هشیدـنا   » ماـن هب  کـنیا  هچ  نآ 
یب بلط »  » نیا هناوتـشپ  .دشاب  زیخاتـسر »  » روخ رد  هک  دوش  نانچ  دنک و  دشر  مه  باتـش  اب  دنک و  دـشر  دـیاب  یم  یتساک  اب  هارمه 

هوبنا رد  هک  تسا  یتمه  وگتفگ 

.دنز یم  جوم  بزح  نارظن  بحاص  نادنمشیدنا و 

بالقنا ياهفده  يوس  هب  ار  یلم  ياهورین  یمامت  جیسب  تسا و  تلم  ریگارف  هک  یبزح  ام ، بزح  هک  تسا  نشور  تیعقاو  کی  نیا 
هار رد  دراد ، هدهعرب  گرزب  ندمت  هرود  هب  لوصو  و 

بالقنا گرزب  حارط  هدنامرف و  زاسراک  ياهدومنهر  دنلب و  ياه  هشیدنا  زا  رتشیب  هچ  ره  يدنم  هرهب 

زا کی  ره  ربارب  رد  ماگ و  ره  رد  دـیاب  یم  دوب ، دـهاوخ  تسا و  هدوب  اـم  هعماـج  نوزفازور  تردـق  اـنغ و  هیامرـس ي  قیقحت  هب  هک 
نیا رثا  شزرا و  هب  یهاگآ  دریگب ، هیام  هعماج  یهورگ  يدرف و  هدنزاس ي  ياهراکتبا  اهرظن و  زا  یلم  هعـسوت  ياه  همانرب  لیاسم و 

هارمه تقیقح  نیا  تخانش  اب  یگدامآ 

دشر یبالقنا و  تفرـشیپ  ریذپان  بانتجا  ياهدمایپ  اه و  هولج  زا  یکی  دوخ  يدوخ  هب  نوگ  هنوگ  ياهزاین  لئاسم و  روهظ  هک  تسا 
.تسا یعامتجا  يداصتقا و  عیرس 

کی يارب  هک  یلاح  رد  تسین ، وربور  یگدومخ  دوکر و  سفن  نامه  ياوس  یلکـشم  هلأسم و  اب  هدـنام  بقع  دـکار و  هعماج  کـی 
اهنت هن  یپ  رد  یپ  لـئاسم  اـهزاین و  روـهظ  تسا  هدـیناهر  توـخر  روـتف و  دـنب  زا  ار  دوـخ  تعرـس  هب  هـک  لوـحتم  ورـشیپ و  هعماـج 
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روـما ناسانـشراک  ناـگربخ و  ياـشگهار  شقن  لـئاسم ، اـهزاین و  نیا  هب  ییوگخـساپ  یئوراـیور و  رد  نیقی  هک  تـسین ، هرظتنمریغ 
یسایس یعامتجا و 

رب یلم  قاثیم  یلم و  یگتسبمه  ياضف  هک  زیخاتسر  ياضف  نایم  نیا  رد  تسا و  ریذپانراکنا 

ص:392

.417638 .ش پ : یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  ویشرآ  - . 1
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نادـیم رگنالوج  یناـسآ  هب  هدـننیرفآ  ياـهزغم  اـه و  تسد  اـت  تسا  هدرک  مهارف  ار  تصرف  نیا  تسا  اـم  یلم  تیوه  ياـه  هدولاـش 
هک تسا  یفده  اب  فرژ و  دونـش  تفگ و  نانچ  یـشخب  هرهب  نیا  رد  اه  هویـش  نیرترثؤم  زا  یکی  هک  تسا  یهیدب  دـشاب و  شنیرفآ 

ام هعماج  درف  درف  ام و  بزح  يایاوز  یمامت 

اه هقیلس  ییورایور  هشیدنا و  هیوس  ود  تکرح  داجیا  يارب  يا  هدرتسگ  ياه  هنیمز  دریگب و  رب  رد  ار 

.دروآ دیدپ  بزح  ریگارف  رتسب  رد  دنا  هدومرف  هاشنهاش  هک  نانچ  اهرظن  و 

بزح نارگ  هشیدنا  یمامت  يرای  زا  هک  طرـش  نادب  دـشاب  هتـشاد  دـناوت  یم  راوازـس  یمهـس  نایم  نیا  رد  زیخاتـسر » ياه  هشیدـنا  »
.دوش نانآ  یمامت  ریگارف  ام ، بزح  يریگارف  تکرب  هب  دشاب و  رادروخرب 

ياهرظن اهدید و  رشان  هک  لاح  نامه  رد  تسا و  هداشگ  يزیخاتـسر  يارو  رکف  ره  يور  رب  زیخاتـسر » ياه  هشیدنا   » هاگدید نیا  زا 
نارگنشور يدرف  ياهرظن  اهدید و  رشن  هب  دش  دهاوخ  بزح 

دوخ هدهع  هب  لباقتم  ءارآ  ربارب  رد  ییوگخساپ  تیلوئسم و  کش  یب  هک  تخادرپ  دهاوخ  زین  بزح 

.دوب دهاوخ  ناشیا 

زا هک  ییاـهیبایهار  .دـشاب  اـهیبایهار  نیرترب  روهظ  يارب  هدرتـسگ  يا  هنهپ  اـت  تسا  هدـیزگرب  ار  مسر  نیا  زیخاتـسر » ياـه  هشیدـنا  »
.دریگ یم  تأشن  ام  بزح  نادیواج  روشنم 

(1) .دنزاس لدب  شخب  هرهب  ایاپ و  ایوپ و  یشالت  هب  ار  زاغآ  نیا  ات  تسا  ضرف  بزح  ناروشناد  رب  تسا ، زاغآ  کی  نیا 

پاچ هب  هلجم  نیا  هرامـش  نیلوا  تبـسانم  هب  هک  یتشادداـی  یط  زیخاتـسر  بزح  تقو  لـکریبد  ریزو و  تسخن  ادـیوه ، ساـبع  ریما 
ار ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  تیلاعف  سیسأت و  یفسلف  کیروئت و  ینابم  دنناوتب  نآ  ناراکردنا  تسد  دومن  يراودیما  راهظا  درپس ،

(2) .دنزاس علطم  بزح  نیا  سیسأت  موزل  یخیرات  ترورض  زا  ار  روشک  مدرم  دنزاس و  راکشآ  ناشنابطاخم  يارب 

، هاوخکین زیورپ  يدـمحا ، یلعدـمحا  یمیلـست ، رهچونم  یماظن ، دعـسادمحم  زا : دـندوب  ترابع  هیرـشن  نیا  ناگدنـسیون  نیرت  مهم 
روپاش یعیدو ، مظاک  يدـیجم ، دـیجملادبع  اسراپ ، زیورپ  اضر ، هّللا  تیاـنع  ناـیرفعج ، دومحم  یمـساق ، يدـهم  يدـمتعم ، روصنم 

نیدلاءایض خسار ،

روصنم اسراپ ، زیورپ  یعیمس ، يدهم  هداز ، مظاک  نیسح  یتاراکرس ، نمهب  یماح ، دمحا  هنازرف ، نسحریما  يرهاط ، ریما  يروشناد ،
دیـشمج نویاـمه ، شویراد  شزومآ ،) نویزیولت  ریدـم   ) ابـص داـهرف  يزوج ، اضردـمحم  قیفوت ، زوریف  یعولط ، دوـمحم  یناـحور ،

، یکراشف نودـیرف  يدـیفم ، لیعامـسا  ایندـنز ، روپاشریما  یمخفا ، زانهم  نارهم ، یلعنـسح  ینزج ، هّللا  تمحر  اشخب ، .م  راـگزومآ ،
، یهاشورسخ مظاک  يدیرف ، يدحاو  هّللارصن  يوخ ، هتسارآ  دمحم 
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لتاـن زیورپ  رتکد  ینارهت ، یلماـع  اضردـمحم  يرهاـب ، دـضتعم  دـمحم  گـنهرف ، مشاـه  وج ، بح  دـمحا  اـین ، مازرف  قداصدـمحم 
، يریزو دیعس  رهم ، گنهرف  خرف ، .م  یمیحر ، رصان  يرلناخ ،

.اضر هّللا  لضف  روسفورپ  و  امن ، ناهج  میهاربا  یناگرگ ، نودیرفریما 

رد دوخ  تیقفوم  هجرد  زین  ناگدـنناوخ و  لاـبقا  زا  هلجم  نیا  رـشن  هرامـش  نیمتـشه  یط  زیخاتـسر  ياـه  هشیدـنا  ناراکردـنا  تسد 
نادنمشیدنا زا  توعد  نمض  دندرک و  تیاضر  زاربا  زیخاتـسر  بزح  هطیح  رد  ...و  یفـسلف  یـسایس ، فلتخم  ياههاگدید  ساکعنا 

(1) .دندومن دیکأت  هتفرگ  شیپ  رد  هار  موادت  رب  هیرشن  نیا  اب  رتشیب  يراکمه  يارب 

: ییاوه زیخاتسر 

رد هک  دوب  یگتفه  يا  هیرشن  ییاوه ، زیخاتسر  .تسویپ  زیخاتسر  بزح  ناگرا  تایرشن  عمج  هب  هام 1355  تشهبیدرا  زا  هیرشن  نیا 
تعاس یط 24  هک  دنا  هتفگ  .دوب  هدش  یحارط  روشک  زا  جراخ  لخاد و  نایناریا  يارب  دیسر و  یم  پاچ  هب  هحفص  هدزناش 

زیخاتـسر بزح  درکلمع  سیـسأت و  دـنور  هرابرد  یتاعالطا  يواـح  ییاوه  زیخاتـسر  .دـش  یم  عیزوت  ناـهج  فلتخم  ياهـشخب  رد 
(2) .دوب

: شالت هلجم 

هامرویرهش 1354 رد  دش ، یم  رشتنم  ریزو  تسخن  ادیوه ، سابع  ریما  رظن  ریز  زیخاتسر  بزح  سیسأت  زا  لبق  اهلاس  هک  شالت  هلجم 
راذـگاو زیخاتـسر  بزح  هب  نآ  عیزوت  راـشتنا و  هب  طوبرم  روما  هیلک  دـش و  قحلم  زیخاتـسر  بزح  ناـگرا  تایرـشن  عمج  هب  امـسر 

.دیدرگ

زین ار  نآ  يرادا  یلخاد و  تیریدـم  دوب و  میـسآ  دـمحم  نآ  هیریرحت  تأیه  سیئر  .دـش  یم  پاچ  هکـس  هناخپاچ  رد  شـالت  هلجم 
رد هیرشن  نیا  هرادا  لحم  .تشاد  هدهع  رب  یگدازریم  هوکش 

ژاریت لاس 1356  رخاوا  رد  دش و  یم  رشتنم  هناهام  تروص  هب  دوب و  عقاو  یبرغ  رهمگرزب  نابایخ 

روشک و يراج  یگنهرف  یعامتجا و  یسایس ، لئاسم  هرابرد  یبلاطم  شالت  هناهام  هلجم  .دیسر  یم  هام  ره  رد  هخـسن  هب 25000  نآ 
رابخا و مه ، نآ  تاحفص  يالبال  رد  درک و  یم  جرد  نآ  ریاظن  یـسانشناریا و  رنه ، گنهرف و  تسایـس ، داصتقا ، تایبدا ، خیرات  زین 

هرابرد یتاعالطا 

(3) .دش یم  هئارا  ناگدنناوخ  هب  زیخاتسر  بزح 

هرود رد  روشک  تالوحت  دنور  اب  دنویپ  رد  هک  ار  يا  هنایارگناتـساب  درکیور  شالت ، هیرـشن  رد  هدش  رـشتنم  بلاطم  هب  ارذگ  یهاگن 
هکیلاح رد  هیرشن  نیا  .دنک  یم  راکشآ  دوب ، يولهپ 
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.8 صص 5 -  دادرخ 1357 ، ش 8 ، مود ، لاس  زیخاتسر ، ياه  هشیدنا  - . 1
ص 4. تشهبیدرا 1355 ،  25 ش 66 ، لاس 36 ، اهیندناوخ ، - . 2

.417638 .ش پ : یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  ویشرآ  - . 3
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جوا ار  يولهپ  هرود  ناریا  دنالوبقب ، شنابطاخم  هب  ناریا  ندمت  گنهرف و  نیرز  رصع  ناونع  هب  ار  ناریا  یناتساب  خیرات  دیـشوک  یم 
.درک یم  یفرعم  روشک  یخیرات  نارود  مامت  ياهییاورماک 

: تسا هدش  نایب  نینچ  هیرشن  همانمارم  دادرخ 1345 ، خروم  شالت  هرامش  نیلوا  همدقم  رد 

گنهرف راد  قریب  ورشیپ و  ام  مالسا  زا  دعب  ندمت  ام و  ناتساب  ندمت  .نایناریا  گرزب و  ناریا  نایم  تسا  طابترا  لصو و  طخ  شالت 
.درادن دوجو  یقارغا  راتفگ  نیا  رد  دوب و  ناهج  شناد  و 

راکیب و اهنآ  فلخ  نادـنزرف  ام  هک  میرورغم  زاب  نامناردـپ و  يرنه  یملع و  يرکف و  ياه  ییاراد  هب  میرورغم  قحب  میرورغم و  اـم 
ون ياهماگ  میدق  تنس  نامه  هار  رد  میا و  هتسشنن  لصاح  یب 

.میراد یم  رب  میا و  هتشادرب 

انـشآ و ناگدـنیوج  يادـص  نآ  زا  اـت  تسین  يربـنم  هک  تهج  نیا  زا  میتحاراـن  .تسناـمه  مه  اـم  فدـه  دوب و  یقرت  اـهنآ  فدـه 
نایناریا رگید  ياه  شـشوک  تامحز و  زا  رکف  هشیدنا و  نابحاص  هک  نیا  زا  میتحاران  .دینـش  میناوتب  نآ  زارف  زا  ار  یناریا  يانـشآان 

.دنرادن لماک  عالطا  یهاگآ و  هشیدنا  بحاص 

رد فلتخم  تاهج  رد  هک  نارکف  بحاص  شالت  زا  ار  يرکف  بحاص  ره  دهد و  ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  شالت  هک  تسا  نیا  فدـه 
.دنک هاگآ  دننک  یم  ششوک  ناریا  زا  جراخ  ناریا و 

فدـه هب  ات  میـشوکب  اهنآ  کمک  اـب  هک  دور  یم  دـیما  تسا  نارگوجتـسج  هشیدـنا و  ناـبحاص  همه  لوبق  دروم  لـصا  نیا  نوچ  و 
(1) .میسرب

، ادـیوه سابعریما  زارهم ، هّللا  تمحر  زا : دـنا  ترابع  دیـسر  پاـچ  هب  شـالت  تسخن  هرامـش  رد  ناـشتالاقم  هک  یناـسک  نیرت  مهم 
ردان یعیفش ، دومحم  یضایر ، هّللادبع  تمعن ، سونیژ  یناخیلاع ، یقنیلع  مدقم ، يریزو  نسحم  یمراص ، ناروپ  راصع ، ریصن  رادیب ،

ءایض روپردان ،

، نایزرواشک دمحم  میسآ ، دمحم  دوادروپ ، میهاربا  دنمورب ، بیدا  يدورد ، ناریا  هداز ، يراق 

یلعدـمحا ولمـساق ، هبادوس  هتـسارآ ، اضر  راـشفا ، یـشک  نیـسح  دازهب ، يدـتهم ، دـمحم  ثلاـث ، ناوخا  يدـهم  يراوتـسا ، زیبماـک 
(2) .یماما میرک  یعیفش و  لامک  یقیقح ، رصان  يوبن ، زیورپ  يدمحا ،

رغـصا نایئامرفنامرف ، دادادـخ  دروخ : یم  مشچ  هب  ریز  دارفا  زا  یتالاقم  دیـسر ، پاچ  هب  دادرم 1345  رد  هک  شالت  مود  هرامـش  رد 
نیسحلادبع ولناپس ، یلعدمحم  مانهب ، ریما  رادتقا ،

رد هک  یناگدنسیون  زا  رگید  یخرب  یماسا  .ناینالصا  کیلم  لئوناما  يرافغ و  خرف  بوک ، نیرز 
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، نایلو میظعلادبع  زا : دنا  ترابع  هدیسر ، پاچ  هب  ناشتالاقم  شالت  هیرشن  يدعب  ياه  هرامش 

، رفناویک نیما  یقارن ، يدهم  یجنگ ، نسحدمحم  یچاود ، سابع  یقرش ، هّللا  لضف  یسیفن ، دیعس 

نیهش دازرف ، دوعسم  خرفروپ ، دوعسم  ییایض ، ارذع  ییازریم ، روفغلادبع  يریالم ، عاجش 

ص:395

.همدقم دادرخ 1345 ، لوا ، هرامش  شالت ، - . 1
دادرخ 1345. لوا ، هرامش  شالت ، - . 2
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، رصن نیسحدیس  افـص ، هّللا  حیبذ  يداجـس ، دمحمدیـس  يدنواهن ، گنـشوه  بوجحم ، رفعجدمحم  یناشخر ، دومحم  یماقم ، مئاق 
، مولظم نیسح  یبطق ، اضر  تاضویف ، دیواج  هجنپ ، نیرز  دیشمج  دعاسم ، گنشوه  یعیفـش ، نیدلارون  مانهب ، دیـشمج  امنهر ، رذآ 

اضردمحم تآرم ، زیورپ  دسا ، ینب  یلعنسح  يرفعج ، میحرلادبع  اینریپ ، نیـسح  يولوم ، یلعدمحم  دیمع ، نسح  ولزگارق ، رهچونم 
دنمجراریما یلیل  فیرـش ، نیدلارون  هیدـشر ، زمره  یخرـسلگ ، جریا  مدـقمدامتعا ، زیورپ  زوریپ ، رهچونم  يزیربت ، قداص  ینالـصا ،

گنشوه نالدرا ، نودیرف  رومان ، نیشون  ینایرون ، یضترم  دازآ ، رغصا  یلع  ینیب ، ناهج  زیورپ  ارآ ،) ناهج  )

رغـصا یلع  تلاح ، مساقلاوبا  ایوپرهم ، دیـشمج  یمیهارباریما ، اضرلادـبع  نایقدـص ، نیهم  یمظان ، هّللادـبع  یبوبحم ، نیهم  نوحیس ،
رفعج یهللا ، لضف  فرـشا  یخرف ، هّللادبع  يراتـس ، دمحم  ینطو ، نسحدمحم  یناکرـسیوت ، خرهاش  يروجک ، شناد  زیورپ  یبلح ،
یقن یلع  روپ ، لیلج  دومحم  يودـهم ، هرهـش  ناگراوآ ، نیـسح  يدـیرم ، اضرمالغ  يزورهب ، یقن  یلع  یعار ، يدـهم  ییارخفریم ،

روسفرپ دنژآ ، بوقعی  تشرساناد ، ربکا  یلع  تقیقح ، عیفرلادبع  یهرفا ، مارهب  نیـشفا ، نمهب  اهراطع ، زانهم  یمیعن ، یقت  يزورهب ،
، یبیبط دمحم  يربط ، دمحا  ناخ ، ضایر  دمحم  امنهر ، ایرث  ینامحر ، ترـصن  هداز ، مالـسالا  خیـش  نیدلا  عاجـش  نایوفـص ، ییحی 
، ناولهپ سابع  ناسحا ، امه  ینادمه ، قفشم  شوایـس  نایوضر ، نیـسحدمحم  شخبرنه ، زیورپ  یمـشاهرون ، یلع  حون ، هّللا  ترـصن 

، ایندنز روپاش  ملق ، نیرز  یلع  اضر ، هّللا  تیانع 

سابع ینیسح ، ءایض  گنروا ، دارم  يریـشم ، نودیرف  یخرـسلگ ، هدیرف  یمـصاع ، دومحم  یقودص ، زیگنارهم  ییولماش ، هّللا  بیبح 
، يدـنمرنه نسح  يریزو ، گنـشوه  ناگرهم ، شرآ  يرـصم ، دمـص  یـسلجم ، دـمحم  ایوگ ، نیـسحدمحم  یـسرف ، نمهب  يربهر ،

نسح عیدب ، دمحم  یلیعامسا ، ریما  یمیهاربا ، ردان  يرونم ، یلع  هدازرامعم ، نیـسح  يوفطـصم ، یلع  نیورپ ، جریا  ینادزی ، نیـسح 
یلع ییاضر ، یلع  يردان ، دیعـس  شاترهم ، یحایر ، نیمادمحم  يراصنارباج ، نویامه  يزئاف ، نیذآ  يدیعـس ، رغـصا  یلع  يدازهب ،

دیـشمج ریـشناوج ، یقنیلع  یمارهب ، نامرهق  نانیمطا ، اضردـمحم  ینیئان ، مظاکدـمحم  هنگنز ، هّللا  تزع  یناـحور ، دـیما  یناـضمر ،
(1) .ییازیو هّللا  تزع  ینیق ، یلعدمحم  مارآ ، لیپ  زرمارف  يزاین ، رثوک  مارهک ، هّللا  ترصن  یگنلاچ ،

ص:396

شالت هیرشن  رد  یتالاقم  لاس 1354  هام  نمهب  ات  دنفسا 1353  رد  زیخاتسر  بزح  سیسأت  هلـصاف  رد  ریخا  نت  کی  تصـش و  - . 1
پاچ هب  رخاوا 1353  ات  دادرخ 1345  رد  شالت  هیرـشن  راشتنا  نامز  زا  ناشتالاقم  نت ، نیا 61  رب  مدقم  یماسا  .دندوب  هدرک  رـشتنم 

.دیسر
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مه میسآ  دمحم  دش و  یم  رکذ  شالت  هیرشن  ریبدرـس  ریدم و  ناونع  هب   (1) راگزومآ سوریس  مان  زیخاتسر  بزح  سیسأت  لیاوا  رد 
نمهب و  یقیقح ، اضر  یبلح ، رغـصا  یلع  زا : دـندوب  تراـبع  عطقم  نآ  رد  شـالت  ناراتـساریو  .دوب  هیریرحت  تأـیه  سیئر  ناـکامک 

ریدم یمـصاع  دومحم  .نویدمحم  قافآ  و  ییانث ، نیهـش  یقـشع ، نیهر  هحیلم  ولناصا ، فرـشا  زا : دوب  بکرم  يرادا  هورگ  .نیـشفا 
.دندوب هیرشن  نارایتسد  مه   (2) یمیخف مساق  و  هداز ، يدهم  دمحا  .دوب  يرادا  هورگ 

رد ار  یتـالاقم  رهم 1357 ) رویرهـش و  رد  زیخاتـسر  بزح  تیلاعف  نایاپ  اـت   ) ياهلاس 1357-1356 یط  ریز  ناگدنـسیون  نینچمه ،
رهچونم ینادجو ، رتکد  یمظعا ، اضر  راک ، زیگنارهم  یلیعامسا ، ریما  راعش ، رفعج  ییاقآ ، یلع  دندناسر : یم  پاچ  هب  شالت  هیرشن 

، رازلگ یلیل  یشتآ ،

هّللا بیبح  ینیورش ، نابرهم  يودهم ، دمحا  یعینص ، شویراد  یتاواک ، امیس  ینایقدص ، نیمار 

، میـسآ دـمحم  يرفظم ، زوریف  مظعا ، گنـشوه  دـنزروپ ، کمایـس  یگدازریم ، هوکـش  رولاس ، نیگتکبـس  راـشفا ، اـضریلع  یمیرک ،
دمحا رابتروتـسد ، خرهاـش  ریمـض ، نـشور  روـسفورپ  يزاریـش ، یجرفت  تـین ، كاـپ  دـمحا  يرو ، هـلیپ  دیـشرف  یمـصاع ، دوـمحم 

یناتـساب میهاربادمحم  يدـینج ، نودـیرف  دازخرف ، ناروپ  راد ، هدـنز  بش  دـمحم  یقفـشم ، سوریـس  یمظعا ، اضرلادـبع  يدـمحم ،
، ینامرهق سوریـس  يریـشم ، نودیرف  راشفا ، اضرلادبع  هداز ، یـشنم  ثرمویک  یـشود ، جاتدمحم  یگیب ، نسح  اضردمحم  يزیراپ ،

دمحا تیانع ، دومحم  قاحـسا ، سمـش  شو  نایک  ییایرآ ، شوایـس  یناتـسین ، رهچونم  يدمحا ، دیعـس  ربجنر ، دـمحا  یفاک ، دورف 
، هداز مالـسالاریهظ  یلعدـمحم  روپردان ، ردان  نوتـشپ ، يدـهمدمحم  يوقت ، اضردـمحم  یتاواک ، هیـسآ  ینامحر ، ترـصن  ولراـهب ،

، هداز لاز  ریما  یماقم ، مئاق  دیعس  رونا ، جریا  یبایماک ، دمحا  یناهبهب ، نیمیس 

زورهش يزایا ، گنشوه  يدازآ ، رهچونم  تلاح ، مساقلاوبا  ییولماش ، بیبح  يرادرس ، ربکا 

ص:397

يوخ ياهرهش  رد  زین  ار  دوخ  هطسوتم  یتامدقم و  تالیصحت  دمآ و  ایند  هب  يوخ  رهـش  رد  لاس 1313  رد  راگزومآ  سوریس  - . 1
یط .تفرگ  ارتکد  داصتقا  هتشر  رد  لاس 1342  رد  تفرگ و  قوقح  سناسیل  نارهت  هاگشناد  زا  لاس 1333  رد  .درب  نایاپ  هب  زیربت  و 

، يوخ گـنهرف  هرادا  درک : تمدـخ  ریز  لـغاشم  رد  بیترت  هب  لاس 1354  اـت  دوب و  یلم  کـناب  تمدـخ  رد  ياهلاس 1334-1331 
هنیباک رد  راب  نیرخآ  راـگزومآ  سوریـس  لاس 1354 . راک  ترازو  يداوس ، یب  اب  هزرابم  ناـمزاس  راـک ، ترازو  تاراـبتعا ، کـناب 
وسمه یتالاقم  پاچ  اب  لاس 1329  رد  راگزومآ  یتاعوبطم  تیلاعف  .دـش  يدرگناهج  تاعالطا و  ریزو  رواشم و  ریزو  رایتخب  روپاش 
.تفر ندنل  هب  حرف  رتفد  یلیصحت  سروب  اب  لاس ، ود  تدم  هب  لاس 1350  رد  .دش  زاغآ  فلتخم  تایرشن  رد  يولهپ  میژر  فادها  اب 
هرادا تفر و  هسنارف  هب  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ  .دـمآرد  يراـتور  پولک  تیوضع  هب  ههد 1350  تسخن  ياـهلاس  یط  يو 
دانـسا تیاور  هب  نویامه  شویراد  یخیرات ؛ دانـسا  یـسررب  زکرم  زا : لقن  هب  .تفرگ  هدـهع  رب  ار  راـیتخب  روپاـش  هب  هتـسباو  يویدار 

ص 55. رصاعم ؛ تاعوبطم  هرهچ  نیسحمالغ ؛ رایحلاص ، و : ص 78-79 ؛ كاواس ؛
رذآ 1354. هرامش 53 ، لاس 10 ، شالت ، و : دادرخ 1354 ؛ هرامش 49 ، لاس 10 ، شالت ، - . 2
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.رفناهج دمحم  و  يروکش ،

زا لاس  ماگنه 13  نآ  رد  .دیسر  پاچ  هب  زیخاتسر  بزح  تایرشن  زا  یکی  ناونع  هب  رویرهش 1357  رد  شالت  هیرشن  هرامش  نیرخآ 
دیـسر و پاچ  هب  رفنادزی  نیـسح  رتکد  رظن  ریز  هرامـش  نیرخآ  .دوب  هدیدرگ  رـشتنم  نآ  زا  هرامـش  دـش و 82  یم  يرپس  نآ  راشتنا 

سپ نآ  زا  دش  هتفگ 

هب هدعو  نیا  اما  .داد  دـهاوخ  موادـت  ار  شیاه  تیلاعف  زیخاتـسر  بزح  ياه  هتـساوخ  فادـها و  تهج  رد  هیرـشن  نیا  دـیدج  هرود 
هاگچیه رهم 1357  لیاوا  رد  زیخاتسر  بزح  لالحنا  لابند 

و رو ، هلیپ  دیـشرف  میـسآ ، دـمحم  يرفظم ، زوریف  یمـصاع ، دوـمحم  یگدازریم ، هوکـش  هیرـشن  هرامـش  نیرخآ  رد   (1) .دشن یلمع 
.دندوب هدش  یفرعم  یمئاد  ناراکمه  ناونع  هب  راک  زیگنارهم 

: نوناک

هرامش نیتسخن  دش و  یم  رشتنم  هناهام  تروص  هب  هک  تفر  یم  رامش  هب  زیخاتـسر  بزح  ناگرا  هداوناخ  وضع  رگید  نوناک  هیرـشن 
هرامـش نیرخآ  .دندوب  یماما  نژیب  درک و  یلعدمحم  نآ  ریبدرـس  لوئـسم و  ریدم  .دش  هضرع  نابطاخم  هب  لاس 1356  لیاوا  رد  نآ 

یعامتجا و یسایس ، لئاسم  هرابرد  هیرشن  نیا  بلاطم  هدمع  .دش  نامزمه  زیخاتسر  بزح  هداعلا  قوف  هرگنک  يرازگرب  اب  هیرشن  نیا 
زا يرابخا  اهنوناک و  ياضعا  ياهزاین  اه و  هتـساوخ  زیخاتـسر ، بزح  هراـبرد  یتاـعالطا  راـبخا و  زین  دوب و  روشک  يراـج  یگنهرف 

(2) .تشاد روشک  فلتخم  ياهناتسرهش 

: ینابم

یلوئسم و ریدم  .درک  راشتنا  هب  زاغآ  هام 1356  نمهب  لیاوا  زا  داد  یم  ناشن  هجوت  بزح  کیروئت  لئاسم  هب  رتشیب  هک  ینابم  هیرشن 
نمهب لوا  رد  دوب ، فورعم  زیخاتسر » یفسلف  ینابم   » هب هک  هیرشن  نیا  هرامش  نیلوا   (3) .دوب ایندنز  روپاشریما  هدهع  رب  نآ  يریبدرس 

(4) .دوب هناهام  تروص  هب  زین  نآ  راشتنا  بیترت  دش و  رشتنم  هام 1356 

اه و هوزج  هاگ  دنچ  زا  ره  زیخاتـسر  بزح  نالوئـسم  دش ، یم  رـشتنم  مظنم  روط  هب  ابیرقت  هک  هنازور  يا و  هرود  تایرـشن  رب  هوالع 
هرابرد ددعتم  یتاکن  يواح  هک  دندرک  یم  رشتنم  ییاه  هچباتک 

درکلمع و داد  یم  هزاجا  زیخاتـسر  بزح  هب  هک  تایرـشن  نیا  راشتنا  اب  ماگمه  .دوب  زیخاتـسر  بزح  ياهتلاسر  فادـها و  درکلمع ،
نالک زیر و  ياهتلاسر  فادها و  ارجا و  تسد  رد  ياه  همانرب 

تالوصحم نازادرپ  يروئت  ناگدنسیون و  زا  يا  هعومجم  کمک  هب  دیامن و  غیلبت  ار  دوخ 

ص:398
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رویرهش 1357. هرامش 82 ، لاس 13 ، شالت ، - . 1
.417638 .ش پ : یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  ویشرآ  - . 2
.417638 .ش پ : یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  ویشرآ  - . 3

ص 144. نیشیپ ، رغصا ؛ باهش ، یمراص  - . 4
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دازآ لقتسم و  تاعوبطم  نتفرگاپ  زا  ات  تفرگ  یم  تروص  يا  هدرتسگ  شالت  دیامن ؛ هضرع  نابطاخم  هب  ار  دوخ  یبزح  یگنهرف - 
رـصع رد  نیـشیپ  ياه  هرود  ریظن  بیترت  نیدب  .دیآ  لمع  هب  يریگولج  دـندیزرو  یم  تدارا  رتمک  یبزح  هدرتسگ  طاسب  نیا  هب  هک 

.دوب تیمکاح  ياه  همانرب  تیولوا  وزج  نانچمه  تاعوبطم  روسناس  روشک ، یعامتجا  یسایس -  هصرع  رب  زیخاتسر  بزح  تیمکاح 
روسناس ماهارگ  تربار   (1) .درک یم  ییامن  تردـق  رگید  هاگتـسد  ره  زا  شیب  تاعوبطم  روسناس  رد  كاواس  هژیو  هب  نایم ، نیا  رد 

: دنک یم  فیصوت  نینچ  زیخاتسر  بزح  تیمکاح  رصع  ناریا  رد  ار  تاعوبطم  دیدش 

هب دنتشاد و  تسد  ریز  ًالماک  یشقن  تاعوبطم  .دش  لقتسم  تاعوبطم  دشر  زا  يریگولج  يارب  يرگید  هلیسو  زیخاتسر  بزح  داجیا 
هاش ياه  تسایس  رابرد و  ياهتیلاعف  غیلبت  ساکعنا و  اهنآ  یلـصا  هفیظو  .دندوب  هدش  بذج  ییارجا  تردق  نطب  رد  يرثؤم  تروص 

رد طقف  دندوب و  هدرک  لیدبت  یتلود  یمومع  طباور  هلیسو  کی  هب  افرص  ار  تاعوبطم  .دوب  دش  یم  ارجا  تلود  طسوت  هک  قباس 

ای نارهت  کیفارت  لثم  .دوب  یـساساریغ  هلئـسم  هک  دـننک  داقتنا  هدـش و  جراخ  ررقم  دودـح  زا  دـش  یم  هداد  هزاـجا  اـهنآ  هب  يدراوم 
هک يروسناسدوخ  لکـش  هب  ًالومعم  تشاد و  دوجو  روسناس  دـنزادنایب  نایرج  هب  يرت  مهم  لئاسم  دنتـساوخ ] یم   ] یتقو .اه  هراـجا 

لیطعت بجوم  راک  نیا  اریز  .دنک  لمع  تموکح  لیم  فالخ  دوبن  رـضاح  يراذگ  هیامرـس  چـیه  .دـمآ  یم  رد  تسه  مه  رتدـیدش 
(2) .دش یم  طوبرم  یتاعوبطم  هسسؤم 

یبزح ياهنوناک  لیکشت  دنور  یبزح : ياهنوناک  - 2

بزح یتالیکـشت  ياه  هتـسه  نیرت  مهم  اهنوناک  نیا  .دوب  هدـش  ینیب  شیپ  یبزح  ياـهنوناک  لیکـشت  زیخاتـسر  بزح  همانـساسا  رد 
ندـمآ درگ  اـب  .دـنتخاس  یم  رـسیم  روشک  رـسارس  رد  نآ  ياـضعا  اـب  ار  بزح  تیریدـم  طـباور  هک  دـندش  یم  بوسحم  زیخاتـسر 

تیریدم هک  دوب  هام 1354  تشهبیدرا  لیاوا  زا  ابیرقت  .دنتفرگ  یم  لکش  یبزح  ياهنوناک  بزح ، ياضعا  زا  نیعم  يدادعت 

رتفد ییارجا و  تأیه  زا  يدارفا  داد و  رارق  يدـج  هجوت  دروم  ار  روشک  رـسارس  رد  یبزح  ياهنوناک  لیکـشت  حرط  زیخاتـسر  بزح 
.دننک یسررب  ار  اهنوناک  سیسأت  یلمع  ياههار  ات  دنتفای  تیرومأم  بزح  یسایس 

ص:399
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گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 654 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_399_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_399_2
http://www.ghaemiyeh.com


ره ياضعا  دادعت  هرابرد  ات  دومن  یفرعم  ریز  حرـش  هب  ار  دوخ  ياضعا  زا  نت   9 زیخاتسر ، بزح  تقو  ییارجا  تأیه  اتسار  نیمه  رد 
: دنبای تسد  مزال  قفاوت  هب  یبزح  ياهنوناک  زا  کی 

بسن ینابرق  یبطق 7 - اضر  نویامه 6 - شویراد  یشیرق 5 - دمحا  هدیزرب 4 - دمحا  یجنگ 3 - رهچونم  نومزآ 2 - رهچونم  - 1
(1) .رفداد بیبح  روپافص 9 - - 8

نییعت رفن  رثکادح 200  رفن و  لقادح 100  ار  یبزح  ياهنوناک  زا  کی  ره  ياضعا  دادعت  مزال ، ياهیسررب  زا  سپ  هرفن  هتیمک 9  نیا 
همان نیئآ  اتیاهن ، هعلاطم  هام  دنچ  زا  سپ  دومن و 

، دوب هدام  جنپ  لماش  هک  همان  نیئآ  نیا  .دیدرگ  بیوصت  ریت 1354  رد 21  یبزح  ياهنوناک  لیکشت 

: درک نییعت  ریز  حرش  هب  ار  یبزح  ياهنوناک  لیکشت  یگنوگچ 

.تسا هنابلطواد  بزح و  ياضعا  تساوخرد  هب  نوناک  رد  تیوضع  هدام 1 -

رثکادح تیعمج  رفن  رازه  دـصکی  زا  شیب  ياهرهـش  رد  .تسا  رفن  رثکادح 200  نوناک 100 و  ره  ياضعا  دادعت  لقادـح  هدام 2 -
.تسا رفن  نوناک 400  ياضعا 

.دوش لیکشت  دناوت  یم  نوناک  کی  تسا  رتمک  رفن  زا 250  نانآ  تیعمج  هک  ییاهاتسور  رد  هرصبت - 

یم باختنا  دوخ  نایم  زا  لاس  کـی  تدـم  يارب  ءاـضعا  هک  تسا  یـشنم  ود  نواـعم و  ود  سیئر ، کـی  ياراد  نوناـک  ره  هدام 3 -
.تسا عنامالب  نانآ  باختنا  دیدجت  .دننک 

ءاضعا همه  یهاگآ  هب  شیپ  زا  دـیاب  لـحم  رییغت  .دـنک  یم  نییعت  لـحم  ره  رد  بزح  ار  نوناـک  تاـسلج  يرازگرب  لـحم  هدام 4 -
تاعوضوم یـسررب  يارب  دـناوت  یم  نوناک  .دوش  هداتـسرف  هطوبرم  ياـهاروش  هب  دـیاب  اـهنوناک  تارکاذـم  تروص  هصـالخ  .دـسرب 

.دهد لیکشت  ییاه  نویسیمک  نوگانوگ 

روضح میمـصت  نتفرگ  يارب  دـنک و  یم  ادـیپ  تیمـسر  ءاضعا  موس  کی  روضح  اـب  دونـش  تفگ و  يارب  نوناـک  تاـسلج  هدام 5 -
زا لبق  زور  هس  دیاب  لقادح  نوناک  تاسلج  لیکشت  خیرات  دراوم  هنوگ  نیا  رد  .تسا  يرورض  نوناک  ياضعا  کی  هوالع  هب  فصن 

(2) .دسرب ءاضعا  یهاگآ  هب  نوناک  سیئر  فرط 

اهنوناک نیا  رد  تیوضع  بزح  نالوئسم  .دش  مهارف  روشک  رسارس  رد  بزح  ياهنوناک  لیکشت  تامدقم  همان ، نیئآ  نیا  بیوصت  اب 
دوجو طیارش  رد  هتبلا  دندومن و  مالعا  هنابلطواد  ار 

ءاـضما ار  بزح  رد  تیوـضع  هگرب  زگره  هک  روـشک  مدرم  زا  يا  هدرتـسگ  راـشقا  بزح و  ياـضعا  ناـیم  رد  رایـسب  ياـهینوگمهان 
ياضعا زا  نویامه  شویراد  نایم ، نیا  رد  .دوبن  رـسیم  زین  اهنوناک  رد  تیوضع  ندوب  هناـبلطواد  مـالعا  زج  يا  هراـچ  دـندوب ، هدرکن 
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یسایس رتفد  ییارجا و  تأیه 

هب ناگدنیآ  همانزور  رد  ناگمه » يارب  یبزح   » ناونع تحت  هک  يا  هلاقمرس  رد  زیخاتسر  بزح 

ص:400

ص 12. تشهبیدرا 1354 ، هبنشجنپ 18  ش 2213 ، لاس 8 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 1
ص 4. ریت 1354 ، هبنشکی 22  ش 2269 ، لاس 8 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 2
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رد تیوضع  هب  روشک  دارفا  مامت  دیدرت  یب  هک  درک  فارتعا  یبزح  ياهنوناک  تیلاعف  لیکشت و  زاغآ  هب  هراشا  نمض  دیناسر ، پاچ 
مومع عالطا  هب  ار  اهنوناک  هب  دارفا  دورو  ندوب  هنابلطواد  رب  بزح  نالوئـسم  دـصق  شیپاشیپ  داد و  دـنهاوخن  ناشن  قاـیتشا  اـهنوناک 
مدرم هک  درـشف  ياپ  باوصان  روصت  نیا  رب  تیاهن  رد  دومن و  حیرـشت  ار  اهنوناک  رد  مدرم  تیرثکا  تیوضع  مدـع  لیالد  دـیناسر و 

تیوضع ملـسم  قح  زا  ار  نانآ  دناوت  یمن  زگره  یبزح  ياهنوناک  رد  تیوضع  مدع  دنتـسه و  زیخاتـسر  بزح  وضع  قافتالاب  ناریا 
بزح اـهاروش  اـه و  نوناـک  هماـن  نیئآ  بیوـصت  اـب  : » میناوـخ یم  هلاقمرـس  نیا  زا  ییاهـشخب  رد  .دـنک  مورحم  زیخاتـسر  بزح  رد 

زیخاتسر

تأیه اه ، نوناک  رد  تیوضع  یگنوگچ  بزح  ینامزاس  عوضوم  نیرتمهم  رد  دوش ...  یم  دوخ  نداد  نامزاس  هلحرم  دراو  ماجنارس 
رد تسین  روبجم  سک  چـیه  .تسا  هنابلطواد  ءاضعا و  تساوخرد  هب  اه  نوناـک  رد  تیوضع  تسا ، هداد  ناـشن  یـشنمدازآ  ییارجا 

یتح دوش و  وضع  ینیعم  نوناک 

طابضنا اب  ارگرادتقا ، بازحا  زا  ار  دوخ  هار  عطق  روط  هب  زیخاتسر  بزح  .دوش  وضع  ینوناک  رد 

لرتنک ار  وضع  ياه  تیلاعف  همه  دوخ  تخـس  تاماظن  اب  هک  تسین  هزوح  کی  زیخاتـسر  بزح  رد  نوناک  .تسا  هدرک  ادج  نینهآ 
یم مه  اب  دنیآ و  یم  درگ  اجنآ  رد  نوگانوگ  ياه  یگژیو  اب  اه و  هشیپ  زا  نامدرم  هک  تسا  یبزح  هاگشاب  کی  رتشیب  نوناک  .دنک 

رد درف  دنیوج و  یم  هار  یبزح  ياهاروش  هب  دنبای و  یم  طابترا  یبزح  نامزاس  اب  نآ  قیرط  زا  دننک و  یم  دونـش  تفگ و  دنـشوج و 
زیخاتسر بزح 

هطبار .دوش  جارخا  درک  تبیغ  تاسلج  زا  ای  تفاین و  تیوضع  ینوناک  رد  رگا  هک  تسین  نآ  دیدهت  رد 

هک یبزح  تسا ، تلم  هدنریگارف  هک  یبزح  .دش  دهاوخن  هتسسگ  اه  یناسآ  نیا  هب  بزح  رد  تیوضع 

همه اب  يرایسب  .دنیوج  تکرش  اه  نوناک  ياه  تسـشن  رد  امظنم  دنناوتب  هک  دنتـسین  یعـضو  رد  تلم  دارفا  زا  يرایـسب  هک  دناد  یم 
هدهعرب یتیلوئسم  یبزح  لاعف  یگدنز  رد  دنناوت  یمن  بزح  هب  دوخ  یگتسب 

طبار دراد و  یتیصاخ  دوس و  هچ  بزح  رد  تیوضع  سپ  هک  تسا  هدش  هتفرگ  داریا  نیا  هتبلا  .دنریگب 

ییارجا تأیه  رد  هک  یخساپ  دباین ؟ تیوضع  مه  ینوناک  رد  رگا  تساجک  رد  وا  بزح  اب  یبزح  درف 

لیکشت مالعا  ماگنه  رد  هاشنهاش  هک  تسا  بزح  تیوضع  طیارش  رب  دیکأت  دنا  هداد  شسرپ  نیا  هب 

ره طابترا  نیرتمهم  نیا  .بزح  يرکف  نادیواج  لصا  هس  هب  داقتعا  ینعی  دنا ...  هدرمشرب  بزح 

هداد حیجرت  زیخاتسر  بزح  تسین ...  زیخاتسر  هتـسیاش  دوش  رارقرب  رابجا  روز و  هب  هک  طابترا  نآ  تسا ...  شیوخ  بزح  اب  یناریا 
تایعقاو هب  هدنامن و  هتسبلد  ذغاک  يور  تایعقاو  اهرامآ و  هب  تسا 
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رظن رد  رگید  یبزح  هبرجت  ره  اب  ار  دوخ  يداینب  توافت  یشور  تسایس و  ره  شنیزگ  رد  درگنب و 

ص:401
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(1)« .تسا ناگمه  بزح  هک  تسین  ینیعم  تاقبط  حالطصا  هب  ای  اههورگ  بزح  هکنیا  دشاب ...  هتشاد 

یفنـص يا  هبنج  یبزح  ياهنوناک  درک  مالعا  زیخاتـسر  بزح  لکریبد  ماقم  مئاق  يودهم ، نودـیرف  رتکد  هامدادرم 1354  رخاوا  رد 
ینوناک هنوگره  لیکـشت  زا  بزح  تیریدم  درک  دـیکأت  يو  .دوب  دـنهاوخ  وضع  نآ  رد  فلتخم  تاقبط  زا  دارفا  تشاد و  دـنهاوخن 

مهد زا  نارهت  یبزح  ياهنوناک  نیلوا  داد  هدعو  يودهم  .دروآ  دـهاوخ  لمع  هب  يریگولج  دـشاب  هدـش  زرحم  نآ  یفنـص  هبئاش  هک 
رد دوش و  زاغآ  ناسارخ  سراف و  ياهناتسا  زا  زین  روشک  طاقن  ریاس  یبزح  ياهنوناک  لیکـشت  دنوشب و  سیـسأت  هام 1354  رویرهش 

یشیامزآ هبنج  اهنوناک  نیا  لیکشت  رما  يادتبا 

(2) .دشاب هتشاد 

مازعا اهناتـسا  زکارم  هـب  بزح  يزکرم  تالیکـشت  يوـس  زا  ییاـهتأیه  يدوز  هـب  درک  مـالعا  بزح  تیریدـم  دادرم 1354  رد 28 
اب .دنروآ  مهارف  روشک  رـسارس  رد  ار  یبزح  ياهنوناک  لیکـشت  تامدقم  بزح  یلحم  نالوئـسم  اب  هرکاذـم  نمـض  ات  دـش  دـنهاوخ 

تفرشیپ دندوب  راودیما  نالوئسم  دنتفر ، یم  رامش  هب  بزح  ياه  هتسه  نیرت  یلصا  عقاو  رد  هک  یبزح  ياهنوناک  لیکشت 

هدش میظنت  همان  نیئآ  دافم  قبط  هام 1354  رویرهش  لیاوا  زا  بیترت ، نیدب   (3) .دریذپ ققحت  يرتشیب  باتـش  اب  بزح  یفیک  یمک و 
روشک فلتخم  ياهشخب  رد  يددعتم  یبزح  ياهنوناک  جیردت  هب 

(4) .دش لیکشت 

یصاخ حانج  وضع  دنناوت  یمن  یبزح  ياهنوناک  درک  دیکأت  زیخاتسر  بزح  تقو  لکریبد  ادیوه  سابع  ریما  هامریت 1355  لیاوا  رد 
حانج  ) حانج ود  زا  کی  ره  هب  دـنناوت  یم  يدرف  روط  هب  اـهنوناک  ءاـضعا  زا  کـی  ره  ادـیوه  حیرـصت  هب  .دـنوش  زیخاتـسر  بزح  زا 

ياهحانج زا  لقتـسم  ناکامک ، زیخاتـسر  بزح  تیلاعف  نامز  نیـسپاو  ات  یبزح  ياهنوناک   (6) .دندنویپب  (5)( هدنزاس حانج  ورـشیپ و 
(7) «. دنریذپب ار  اهحانج  تیوضع   » دنتسناوت یم  بزح » دارفا  طقف  و   » دنداد همادا  دوخ  تایح  هب  یبزح 

عباوت زا  رهشداش »  » ياتسور رد  هامدادرم 1354  هعمج 31  زور  روشک  یبزح  نوناک  نیلوا 
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نآ يراودا  تایرـشن  اـه و  هماـنزور  رد  هاـگ  دـنچ  زا  ره  نآ  لاـبند  هب   (1) .دش لیکـشت  ناسارخ ، ناتـسا  بونج  رد  هیردـیح  تبرت 
ددعتم ياهنوناک  لیکشت  هرابرد  یتاشرازگ  رابخا و  راگزور 

رد یبزح  ياهنوناک  لیکـشت  شیازفا  هب  ور  دنور  زا  یکاح  یمـسر  رابخا  دیـسر و  یم  پاچ  هب  روشک  فلتخم  ياهـشخب  رد  یبزح 
نآ ریاظن  اههاگـشناد و  یتلود ، ریاود  اه ، هناخترازو  رد  زین  يددعتم  یبزح  ياهنوناک  جیردت  هب   (2) .دوب روشک  طاقن  ریاس  نارهت و 

اب زورید  رهظ  زا  دـعب  یلاع  شزومآ  مولع و  ترازو  یبزح  نوناک  هسلج  نیلوا  : » هلمج زا  دـندرک ، زاغآ  ار  دوخ  تیلاـعف  لیکـشت و 
سیئر و ناونع  هب  مولع  ریزو  یعیمس  نیسحلادبع  هسلج  نیا  رد  .دش  لیکشت  اههاگـشناد  نایوجـشناد  ناداتـسا و  زا  يا  هدع  روضح 

یشنم مود و  بیان  ناونع  هب  نایوجـشناد  زا  نت  هس  هسلج  نیا  رد  نینچمه  .دندش  باختنا  لوا  بیان  ناونع  هب  ییاجر  نیمیـس  رتکد 
هدیزگرب نوناک  ياه 

، شرورپ شزومآ و  ریزو  روـضح  اـب  زورید  رهظ  زا  دـعب  هک  شرورپ  شزوـمآ و  ترازو  یبزح  نوناـک  هسلج  رد   » زین »(3) و  .دندش
تمـس هب  شرورپ  شزومآ و  ریزو  یفیرـش  گنـشوه  دمحا  دش ، رازگرب  نایهاگـشناد  نایگنهرف و  زا  نت  بزح و 300  ناگدـنیامن 

رارق دندش و  باختنا  اه  یشنم  ناونع  هب  زین  رگید  نت  ود  .دندش  باختنا  سیئر  باون  ناونع  هب  یناکی  مناخ  خیـش و  سابع  سیئر و 
دش

(4)« .دوش رازگرب  هام  ره  هبنشراهچ  نیرخآ  رد  نوناک  يدعب  تاسلج 

زورید رهظ  زا  شیپ  نارهت  هدکـشناد  یکـشزپ  هیاپ  مولع  هدکـشناد  یبزح  نوناک  نیلوا  : » ناگدـنیآ همانزور  شرازگ  هب  انب  نینچمه 
نانکراک نایوجـشناد و  یملع و  تأیه  ياـضعا  زا  یعمج  نارهت و  هاگـشناد  سیئر  يدـنواهن  گنـشوه  روضح  اـب  ریت 1355 ]  30]

(5)« .دش لیکشت  یکشزپ  هیاپ  مولع  هدکشناد 

، ریاود نآ  لوا  هجرد  ياسؤر  ناریدـم و  نآ ، ریاظن  اههاگـشناد و  اه ، هناخترازو  یتلود ، ریاود  تارادا و  یبزح  ياهنوناک  ماـمت  رد 
تـسایر یـسرک  بسک  يارب  دیآ  یم  رب  هدنام  ياجرب  عبانم  زا  هک  ییاج  ات  (6) و  دنتفرگ یم  هدـهع  رب  ار  یبزح  ياهنوناک  تسایر 

ریاود رد  بزح  ياهنوناک 
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[. نامرک هژیو  صص  ، ] دادرخ 1356 هبنشود 2  ش 2827 ، لاس 10 ، ناگدنیآ ، همانزور 
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زا کـی  ره  ياـسؤر  تشاد و  دوجو  ییاهـشکمشک  زکارم ، نآ  لوا  هجرد  ياـسؤر  ناریدـم و  ناـیم  اههاگـشناد  یتـلود و  فـلتخم 
هب دـننیزگرب و  تسایر  هب  ار  اهنآ  دـندرک  یم  راداو  ار  دوخ  ریاود  هعبات  ياـهنوناک  ياـضعا  دوب  یبیترت  ره  هب  اههاگـشناد  تارادا و 

نیا دندش  یم  رضاح  تردن 

دـش و یم  لیکـشت  مان  بحاص  دارفا  نیمه  تسایر  اب  اهنوناک  نیا  تاسلج  یهاـگ   (1) .دنیامن راذگاو  يرگید  هب  ار  راختفا  یـسرک 
(2) .دش یم  لدب  در و  یلصاح  یب  ياهوگتفگ  بزح  يراج  لئاسم  یخرب  هرابرد 

بزح نآ ، رب  هرکاذم  وگتفگ و  حور  ندومن  مکاح  روشک و  رـسارس  رد  یبزح  ياهنوناک  لیکـشت  اب  دـندوب  راودـیما  بزح  ناربهر 
رـسارس رد  بزح  ياضعا  اب  يربهر  یتالیکـشت و  رداـک  ناـیم  زیچ  ره  زا  شیب  درادرب و  ماـگ  تیقفوم  یلاـعت و  ریـسم  رد  زیخاتـسر 

يد رد  زیخاتسر  بزح  لکریبد  تقو  ماقم  مئاق  يودهم  رتکد   (3) .دوش داجیا  گنهامه  لاح ، نیع  رد  گنتاگنت و  یطابترا  روشک 
: دومن حیرشت  نینچ  ار  زیخاتسر  بزح  فادها  دربشیپ  رد  اهنوناک  شقن  هام 1354 

نآ هب  هک  بزح  ياضعا  هک  تسا  نیا  شا  همزال  دنک ، تیلاعف  دـناوتب  هدـنز  نامزاس  ناونع  کی  هب  هکنیا  يارب  یـسایس  نامزاس  ره 
.تسا یبزح » نوناک   » زیخاتسر بزح  رد  لح  هار  نیا  دنوشب و  عمج  مه  رود  یناکم  رد  دنا  هتسویپ 

ياضعا دریگ و  رارق  ثحب  دروم  اه  نوناک  رد  يداصتقا  یعاـمتجا و  یـسایس ، ثداوح  لـئاسم و  هک  تسا  مهم  بزح  يربهر  يارب 
دروم لئاسم  یمومع و  راکفا  اب  بزح  يربهر  رداک  ییانشآ  رگید  فرط  زا  دنوش و  انشآ  بزح  يژولوئدیا  تسایـس و  اب  اه  نوناک 

.تسا ناوارف  تیمها  زئاح  فلتخم  لئاسم  هب  تبسن  اهنآ  تواضق  مدرم و  هقالع 

داجیا زور  لئاسم  بزح و  يژولوئدیا  اه و  همانرب  تخانش  يارب  مئاد  هطبار  کی  مدرم  بزح و  يربهر  نیب  هک  تسا  یناکم  نوناک 
زا دریگب و  رظن  رد  دناوتب  لماک  روط  هب  ار  مدرم  راکفا  اه  همانرب  تسایـس و  میظنت  رد  بزح  يربهر  رداک  هلیـسو  نیا  هب  ات  دـنک  یم 

(4) .دنک هدافتسا  نآ 

ار یفیاظو  دروآ و  نایم  هب  نخـس  بزح  فادـها  دربشیپ  رد  یبزح  ياـهنوناک  تیمها  زا  اـهراب  زین  هاـش  بزح ، نالوئـسم  رب  هوـالع 
: تفگ یبزح  ياهنوناک  ندرک  رت  لاعف  یگنوگچ  فیاظو و  حیرشت  رد  دنفسا 1355  رد 13  هلمج  زا  .درمشرب  اهنوناک  ءاضعا  يارب 

هک منک  یمن  رکف  دورب و  شیپ  هار  نیا  رد  دنکب  یعس  دنکب  یتمدخ  دهاوخ  یم  لقاال  هک  یسک  ره 

ص:404

.65 صص 63 -  يولهپ ، نادناخ  نم و  یلعدمحا ؛ يراصنا ، دوعسم  هب : دیرگنب  هنومن  يارب  - . 1
.417611 .ش پ : نامه ، و : 417630 ؛ یسایس : ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  ویشرآ  هب : دیرگنب  هب  دیرگنب  هنومن  يارب  - . 2

ص 4. يد 1354 ، هبنشجنپ 18  لوا ، لاس  ناوج ، زیخاتسر  - . 3
ص 4. نامه ، - . 4
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زا یتروص  دـیاب  .منک  رارکت  تسین  مزال  یبزح  ياه  نوناک  يارب  منک  یم  رکف  .دـنک  یلمع  ار  اـهراک  نیا  دـشاب  لکـشم  مه  داـیز 
تـسرد تسیچ  یبزح  نوناک  هک  نیا  لثم  يا  هزادنا  کی  هب  ات  دوش  هتـشون  نشور  دشاب  دـیاب  یبزح  ياه  نوناک  رد  هک  ییاهتیلاعف 

، تکلمم یسایس  یگنهرف و  یعامتجا و  يداصتقا ، عاضوا  هب  تبسن  نوناک  ياضعا  ییاسانش  یهاگآ و  حطـس  ندرب  الاب  يارب  .دوش 
تسا مولعم  هک  هریغ  یسایس و  یهاگآ  داجیا  لحم  نوگانوگ ، لئاسم  زا  مدرم  ياهتشادرب  تخانش  لحم 

اه و تسایس  یعقاو  میهفت  قیرط  زا  كرتشم  یسایس  یهاگآ  داجیا  لحم  دونـش  تفگ و  لحم  دوش  یم  هک  منک  یم  رکف  نم  یهتنم 
(1) .یلم یلحم و  تالکشم  لئاسم و  اه و  همانرب 

ياهنوناک زیخاتـسر و  بزح  فیاظو  زا  ار  مدرم  یگنهرف  يرکف -  جیـسب  زیهجت و  يرگید  تاراـهظا  یط  دادرم 1355  رد 26  هاش 
نـشور یبزح » تاعامتجا  یبزح و  ياه  نوناک  رد  قیاقح  دـیاب   » هک درک  حیرـصت  لاس  نامه  هامرهم  متفه  رد  (2) و  درمشرب یبزح 

یبزح ياهنوناک  تاسلج  هک  تشاد  هدـیقع  هاش   (3) .تسناد تنایخ  ار  مدرم  هب  عقاو  فـالخ  غورد و  هدـعو  هنوگ  ره  نداد  دوش و 
نادرم و هب  طوبرم  یتمـسق  هک  تسا  هدـشن  میـسقت  تکلمم   » ناشیا رظن  هب  نوچ  دوش  رازگرب  درم ) نز و   ) طـلتخم تروص  هب  دـیاب 

رگید لصا  ود  اب  هارمه  دیفـس  بالقنا  هناـگ  لوـصا 19  هک  تشاد  رارـصا  هژیو  هب  يو   (4)« .دشاب نانز  هب  طوبرم  يرگید  تمـسق 
دریگ و رارق  یسررب  ثحب و  دروم  یبزح  ياهنوناک  رد  تقد  هب  یـساسا ) نوناق  یهاشنهاش و  ماظن   ) زیخاتـسر بزح  هدنهد  لیکـشت 

(5) .دوش هداد  شزومآ  بزح  ياضعا  هب 

اهنوناک ياضعا  رتشیب  هچ  ره  لرتنک  يارب  دندمآرب  ددص  رد  بزح  نالوئـسم  یبزح  ياهنوناک  یجیردت  راک  هب  زاغآ  زا  سپ  یتدم 
دننک و هیهت  یتیوضع  ياه  تراک  اهنآ ، تیلاعف  یگنوگچ  و 

.دنیامن طبض  تبث و  بزح  یناگیاب  هیئاصحا و  رتافد  رد  ار  اهنوناک  ياضعا  یمامت  تاصخشم  مان و  بزح  یلحم  نالوئسم  قیرط  زا 
دراوم هدش  رداص  ياه  تراک  رد  اهنوناک  ياضعا  تاصخشم  تبث  یگنوگچ  يارب  دش  هیهت  روظنم  نیا  يارب  هک  یلمعلاروتـسد  رد 

: دیدرگ يروآدای  اه  ناتسرهش  اهناتسا و  رد  بزح  نالوئسم  هب  ریز 

ص:405

ص 18. گرزب ، هرگنک  رابخا ؛...  ویشرآ  زکرم  - . 1
ص 8627. دلج 10 ، نیشیپ ، اضردمحم ؛ يولهپ ، - . 2

نالوئـسم دوب و  یتیعقاو  هنوگره  زا  يراع  لمع ، هطیح  رد  هاش  تاراهظا  نیا  ص 21 . گرزب ، هرگنک  رابخا ؛...  ویـشرآ  زکرم  - . 3
همادا عقاو  فالخ  ياه  هدعو  نداد  هب  نانچمه  دندرکن و  یقلت  يدج  ار  هاش  نانخس  نیا  زگره  فلتخم  حوطس  رد  زیخاتـسر  بزح 

.دندوبن ققحت  لباق  هاگچیه  هک  ییاه  هدعو  .دنداد 
.21 صص 20 -  نامه ، - . 4

.22 صص 21 -  يد 1356 ، ناریا ، تلم  زیخاتسر  بزح  تاراشتنا  لوا ، هچباتک  ورشیپ ، حانج  زیخاتسر ؛ بزح  - . 5
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تراک هنومن  زا  بزح  يزکرم  داتس  روتسد  تفایرد  زا  سپ  روشک  لک  ياهیرادنامرف  اهناتـسا و  زا  کی  ره  رد  بزح  نالوئـسم  - 1
حرط زا  هخسن  کی  هارمه  هب  ریثکت و  مزال  دادعت  هب  طوبرم 

.دنیامن غالبا  اه ) شخب  اهناتسرهش و   ) لک يرادنامرف  ای  ناتسا  نآ  رد  عبات  ياهدحاو  هب  ار  بتارم 

نوناک هسیئر  تأیه  رایتخا  رد  ریثکت و  یفاک  دادـعت  هب  ار  ءاضعا  تاصخـشم  تراک  اه  شخب  اهناتـسرهش و  رد  بزح  نالوئـسم  - 2
.دنهد یم  رارق  تسا  هدیدرگ  لیکشت  هزوح  نآ  رد  هک  یئاه 

خسن میلست و  ءاضعا  زا  کی  ره  هب  لیمکت  تهج  ار  روکذم  ياهتراک  زا  هخـسن  ود  نوناک  نآ  هسلج  نیلوا  رد  نوناک  ره  سیئر  - 3
یم لیوحت  بزح  لوئـسم  هب  نیبئاغ  نیرـضاح و  تروص  هسلج و  تروص  هارمه  هب  يروآ و  عمج  هسلج  نامه  رد  ار  هدـش  لـیمکت 

.دراد یم  لاسرا  ای  دیامن و 

تـسا يرورـض  امتح  اهنآ  روضح  هک  هیحاتتفا  هسلج  زا  ریغ  روکذـم  هسلج  رد  نوناـک  نآ  ياـضعا  زا  يدادـعت  هک  یتروص  رد  - 4
اهتراک میلست  هب  تبسن  دشاب  رما  ماجنا  رد  عیرست  نمضتم  هک  یبیترت  هب  نوناک  هسیئر  تأیه  دنشاب  هتشاد  تبیغ  هتـشادن و  تکراشم 

.دیامن یم  میلست  بزح  داتس  لوئسم  هب  نوناک  يدعب  هسلجتروص  هارمه  هب  ار  هدش  لیمکت  ياهتراک  مادقا و  بئاغ  ءاضعا  هب 

هب وا  بایغ  رد  شخب و  زکرم  رد  بزح  داتس  لوئـسم  هب  ار  روکذم  ياهتراک  شخب  هزوح  رد  لکـشتم  ياه  نوناک  هسیئر  تأیه  - 5
.دومن دنهاوخ  لیوحت  طوبرم  ناتسرهش  رد  بزح  داتس  لوئسم 

ناتسرهش نآ  رد  بزح  لوئـسم  هب  ار  ءاضعا  تاصخـشم  ياهتراک  ناتـسرهش  زکرم  رهـش  رد  لکـشتم  ياه  نوناک  هسیئر  تأیه  - 6
.تشاد دنهاوخ  لاسرا  طوبرم  لک  يرادنامرف  ای  ناتسا  رد  بزح  لوئسم  تهج  ار  اهتراک  وا  بایغ  رد  دومن و  دنهاوخ  لیوحت 

رد بزح  لوئسم  دزن  رگید  هخسن  طبض و  امضنم  نوناک  ره  یـشنم  دزن  كرادم  قباوس و  ریاس  نمـض  تراک  ره  زا  هخـسن  کی  - 7
(1) .دش دهاوخ  يرادهگن  دروم  بسح  ناتسرهش  ای  شخب  زکرم 

ییامنهار هارمه  هب  دوب ، هدـش  هیهت  هناگادـج  مرف  ود  اهاتـسور  اهرهـش و  رد  یبزح  ياهنوناک  ياـضعا  تاصخـشم  ماـن و  تبث  يارب 
يا هنومن  .داد  یم  رکذت  بزح  یلحم  نالوئسم  زین  نانآ و  هب  ار  نوناک  ياضعا  تاصخشم  تبث  یگنوگچ  هک  اهنآ  زا  کی  ره  يارب 
یم هدـهاشم  بلطم  همادا  رد  دوب  زیخاتـسر  بزح  يرهـش  ياـهنوناک  ياـضعا  تاصخـشم  ماـن و  هب  طوبرم  هک  کـی  هرامـش  مرف  زا 

(2): دوش

ص:406

تبث 3539 هرامش  اب  ناریا  رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  هناخباتک  یسراف  كرادم  شخب  رد  لمعلاروتـسد  نیا  زا  يا  هخـسن  - . 1
.تسا طوبضم 

تبث هرامش  اب  ناریا  رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  هناخباتک  یسراف  كرادم  شخب  رد  لمعلاروتـسد  نیا  زا  يا  هخـسن   - 68 - . 2

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 664 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_406_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_406_2
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا طوبضم   3539
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اه نوناک  ءاضعا  تاصخشم  تراک  هرامش 1 -  مرف 

: تراک هرامش  : رهش : نوناک هرامش 

-9 نز سنج : - 8 درم دلوت : خیرات  - 7: دلوت لحم  - 6: ردپ مان  - 5: رودص لحم  - 4: همانسانش هرامش  - 3: مان - 2: یگداوناخ مان  - 1
مهایلعف رگید  لغاشمیلعف  یلصا  لغشهمتاخ  خیراتعورش  خیراتهـسسؤم  مانتمـس  ای  لغـش  ناونع  : یلغـش تاصخـشم  - 10: تالیصحت

نفلت : راک لحمیناشن  - 12 همتاخ خیراتعورش  خیرات.....ای  نمجنا و  ای  هاگشاب  مان  : یعامتجا ياهتیلاعف  - 11 هتشذگ لغاشم 

نفلت : تنوکس لحم 

.دیئامرف شرازگ  نوناک  هسیئر  تأیه  هب  ار  يدعب  تارییغت  هنوگره  افطل  ءاضما : - 14: خیرات - 13

رد بزح  ياهنوناک  ءاضعا  دوب  هدـش  صخـشم  ود  هرامـش  مرف  اب  هک  زین  زیخاتـسر  بزح  ییاتـسور  ياـهنوناک  تیوضع  تراـک  رد 
(1) .دننک تبث  ار  ریز  لودج  رد  هدش  هتساوخ  دراوم  تسیاب  یم  اهاتسور 

ص:407

تبث 3539 هرامش  اب  ناریا  رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  هناخباتک  یسراف  كرادم  شخب  رد  لمعلاروتـسد  نیا  زا  يا  هخـسن  - . 1
.تسا طوبضم 

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 666 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_407_1
http://www.ghaemiyeh.com


نوناک ءاضعا  تاصخشم  تراک  هرامش 2 - مرف 

: رودص لحم  شخب : اتسور : نوناک : هرامش 

: ءاضما خیرات  - 8: یناشن - 7: لغش - 6: تالیصحت - 5: تراک هرامش  - 4: همانسانش هرامش  - 3: مان - 2: یگداوناخ مان  - 1

ماگنه 364,49 نآ  ات  هک  دـندرک  مالعا  یمـسر  عباـنم  رویرهش 1355 ) رد 15   ) یبزح ياهنوناک  تیلاعف  زاـغآ  زا  سپ  لاـس  کـی 
نادرم دادعت  عبنم  نیا  .دنراد  تیوضع  نآ  رد  رفن  رب 000,100,5  غلاب  یمقر  هک  تسا  هدش  لیکشت  روشک  رسارس  رد  یبزح  نوناک 

ار یبزح  ياهنوناک  وضع 

مالعا مقر  لاح ، نیا  اب   (1) .درک مالعا  نت  نویلیم و 000,400  کی  مقر  ار  یبزح  ياهنوناک  رد  لاعف  نانز  دادعت  رفن و   000,600,3
ياهنوناک رد  هدـش  مالعا  مقر  زا 41  شیب  زیخاتـسر  بزح  تیلاعف  نارود  مامت  رد  دور  یمن  نامگ  تسا و  دـیدرت  دروم  قوف  هدـش 

.دنشاب هدرک  ادیپ  تیوضع  یبزح 

یبزح ياهنوناک  ییآراکان 

.دش راکشآ  اهنوناک  نیا  ییآراکان  دوز  یلیخ  دوب ، هدش  یبزح  ياهنوناک  لیکـشت  يارب  هک  ییاهیراذگ  هیامرـس  تاغیلبت و  مغر  هب 
یبزح نوناک  اهدص  سیـسأت  زا  یکاح  هدش  دـییأت  ددـعتم  تاشرازگ  یبزح ، ياهنوناک  تیلاعف  زا  لاس  کی  هب  کیدزن  تشذـگ  اب 

روشک رسارس  رد  یتافیرشت 

ص:408

ص 1. رویرهش 1355 ، هبنشکی 21  ش 2621 ، لاس 9 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 1
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ماقم مئاق  يودهم ، نودیرف  رتکد  .دنتشادن  رگیدکی  زا  یتخانـش  چیه  ناش  ياضعا  دش و  یمن  رازگرب  نآ  تاسلج  هاگ  چیه  هک  دوب 
درک فارتعا  تسا ، هتشذگ  مه  زرم 000,40  زا  یبزح  ياهنوناک  دادعت  هکنیا  ياعدا  اب  دادرم 1355  رد 10  زیخاتسر  بزح  لکریبد 
یمن تروص  اهنآ  رد  یتیلاعف  هنوگ  چیه  دنراد و  یتافیرشت  یتیهام  یبزح  ياهنوناک  زا  يرایـسب  روشک ، طاقن  ریاس  نارهت و  رد  هک 

هنوگره دنکن ، هلباقم  یتافیرـشت ، ياهنوناک  لیکـشت  هدـیدپ  اب  هچنانچ  تفایرد  زیخاتـسر  بزح  تیریدـم  بیترت ، نیدـب   (1) .دریگ
هیحان زا  هک  یتارطخ  ندرمـشرب  اب  دادرم 1355  رد 12  يودهم  رتکد  .دش  دهاوخ  هدیشک  تسکـش  هب  بزح  تفرـشیپ  يارب  يدیما 

هبنج هک  ییاه  نوناک  هسیئر  تأیه   » دومن حیرـصت  درک ، یم  دـیدهت  ار  زیخاتـسر  بزح  تیدوجوم  یتافیرـشت  لاعفریغ و  ياهنوناک 
ناونع هب  دنا  هدرکن  یمادقا  نونکات  دنا و  هتفرگ  دوخ  هب  تافیرشت 

یتافیرـشت و نوناک  دص  کی  زا  شیب  یلیطعت  زا  ربخ  یمـسر  عبانم  يد 1355  رد 6   (2) «. دش دـنهاوخ  یفرعم  مدرم  هب  رادربهالک 
نشور رامآ  نیا   (3) .دنداد یقرش  ناجیابرذآ  ناتسا  رد  طقف  لاعفریغ ،

.تسا هدش  ریاد  روشک  رسارس  رد  لاعفریغ  یتافیرشت و  ياهنوناک  دادعت  هچ  دنک  یم 

يدـج زگره  ییارجا  یتـلود و  ریاود  بناـج  زا  هن  بزح و  هیاپدـنلب  نالوئـسم  يوـس  زا  هن  یبزح  ياـهنوناک  هک  تسا  نیا  تـیعقاو 
ياهنوناک تیلاعف  سیسأت و  دنور  جیردت  هب  .دندشن  هتفرگ 

دروم زگره  اهنوناک  ياضعا  تارکاذم  هژیو ، هب  تفای و  هدنهدرازآ  یشیامرف و  يا  هبنج  یبزح ،

ار یبزح  ياهنوناک  رد  ناگدننک  تکرش  دنور  نیا  موادت  دشن و  عقاو  ییارجا  یتلود و  ریاود  بزح و  رد  نالوئسم  يدج  یگدیسر 
رد ات  دنتشادن  يا  هزیگنا  رگید  هک  تخاس  دیمون  نانچ 

ییارجا تأیه  رد  بزح  هیاپدنلب  نالوئسم  یخرب  .دنهد  صاصتخا  لصاح  یب  یتارکاذم  هب  ار  دوخ  تقو  دنیوج و  تکرـش  تاسلج 
زگره روشک ، فلتخم  ياهشخب  رد  یبزح  ياهنوناک  ياضعا  تارکاذم  هب  طوبرم  تاشرازگ  هک  دنداد  رادشه  اهراب  یسایس  رتفد  و 

مقر زیخاتـسر  بزح  يارب  ییوس  ياهدـمایپ  دـناوت  یم  نیا  دـسر و  یمن  بزح  تیریدـم  زین  یتلود و  ییارجا و  نیلوئـسم  عالطا  هب 
درک حیرصت  نابآ 1355  رد  بزح  مود  هرگنک  يرازگرب  نیح  زیخاتسر  بزح  ییارجا  تأیه  ياضعا  زا  رفداد ، بیبح  هلمج  زا  .دنز 

اه نوناک  تارکاذم   » هک

هب دوش  یم  حرطم  اه  نوناک  رد  هک  یلئاسم  تسا  مزال  هدیسرن و  يروشک  تاماقم  شوگ  هب  نونکات 

ص:409
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(1)« .دسرب یسایس  رتفد  ییارجا و  تأیه  سیئر و  عالطا  هب  یشرازگ  هلیسو 

هک درک  فارتعا  یبزح ، ياهنوناک  تیلاعف  زا  دعب  لاس  ود  تشهبیدرا 1356 ، موس  رد  مه  ییارجا  تأیه  تقو  سیئر  یشیرق ، دمحا 
رد دریگ و  یمن  رارق  یتلود  ییارجا و  نالوئـسم  هجوت  دروم  هاگ  چـیه  ابیرقت ، روشک  رـسارس  یبزح  ياهنوناک  رد  هحورطم  ثحاـبم 

عناوم عفر  ییوگخـساپ و  ماقم  رد  ییارجا  ياههاگتـسد  تردن  هب  دوش  یم  حرطم  اهنوناک  رد  هک  یفلتخم  لئاسم  تالکـشم و  ربارب 
ياهنوناک تاسلج  رد  دیاب  ییارجا  یتلود و  نالوئـسم  دوکر ، زا  اهنوناک  نتخاس  جراخ  يارب  درک  یم  هیـصوت  یـشیرق  .دنیآ  یم  رب 

ياـهوگتفگ تارکاذـم و  حطـس  يو  هدـیقع  هب  .دـنیامن  یگدیـسر  هدـش  حرطم  تالکـشم  هب  هتفاـی و  روضح  دوـخ  تمدـخ  لـحم 
هب تردن  هب  ثحابم  نیا  رد  ناگدـننک  تکرـش  دور و  یمن  رتارف  يا  هقطنم  یلحم و  تالکـشم  لئاسم و  زا  زگره  یبزح  ياهنوناک 

روط هب  روشک ، فلتخم  ياهـشخب  رد  یبزح  ياـهنوناک  تاـسلج  رگید ، يوس  زا   (2) .دـنهد یم  ناشن  هقالع  یتکلمم  نالک  لـئاسم 
تلود و رد  رما  نیلوئـسم  هجوت  مدع  نایم ، نیا  رد  دنتفای و  یمن  روضح  تاسلج  رد  اهنوناک  ياضعا  رتشیب  دش و  یم  لیکـشت  مظنم 

.دوزفا یم  شیپ  زا  شیب  اهنوناک  یمظن  یب  نیا  رب  اهنوناک  ياضعا  ياه  هتساوخ  تارظن و  رب  بزح 

نیا زا  يدراوم  دوب ، هدرک  هیهت  تفریج  ناتـسرهش  رد  یبزح  ياهنوناک  ریگنماد  تالکـشم  زا  ناگدـنیآ  هماـنزور  هک  یـشرازگ  رد 
: تسا هدش  حرطم  اهنوناک  هسیئر  تأیه  بزح و  یلحم  نالوئسم  يوس  زا  ریز  حرش  هب  تالضعم 

تفریج بزح  لوئـسم  ادتبا  دش  لیکـشت  بزح  لحم  رد  تفریج  رهـش  یبزح  ياه  نوناک  هسیئر  تأیه  تکرـش  اب  هک  يا  هسلج  رد 
نوناک ياضعا  مدرم و  هنافـسأتم  دش : روآدای  تفگ و  نخـس  یبزح  روما  رد  اه  نوناک  ياضعا  يراکمه  تکراشم و  موزل  نوماریپ 

اب هجیتـن  رد  دـنبای و  یمن  روضح  اـه  هسلج  رد  دوش  یمن  لیکـشت  مظنم  روط  هب  اـه  هسلج  هک  تهج  نیدـب  تفریج  رد  بزح  ياـه 
.دننکب دنناوت  یمن  رثؤم  يراکمه  بزح 

باوج هدش  حرط  هک  یلئاسم  هب  نونک  ات  دنتفگ  دنتخادرپ و  داقتنا  هب  اه  نوناک  هسیئر  تأیه  ياضعا  بزح  لوئـسم  نانخـس  زا  سپ 
نیا زج  دبای  همادا  شور  نیمه  هک  یتروص  رد  تسا و  هدشن  هداد 

(3)  ... دمآ دهاوخن  تسد  هب  يرگید  هجیتن  دوش  هتفرگ  دارفا  تقو  هسلج  رد  هک 

زیخاتـسر بزح  یـسایس  رتفد  تقو  سیئر  ریزو و  تسخن  ادـیوه ، ساـبع  ریما  تشهبیدرا 1356  رد 27  تالکـشم ، نیا  لـح  يارب 
رد یتلود  ریاود  اهنامزاس و  نالوئسم  سپ ، نآ  زا  داد  هدعو 
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دنـشوکب و هدـمآ  شیپ  تالـضعم  عفر  رد  اهنوناک  ياضعا  ياه  هتـساوخ  تالکـشم و  یـسررب  اب  ات  دـنبای  روضح  یبزح  ياهنوناک 
داجیا نآ  فدـه  هک  دـش  لیکـشت  بزح  رد  یکرتشم  رتافد  دوصقم  نیا  هب  لین  يارب   (1) .دـنیامن نیمأت  ار  یبزح  ياهنوناک  تارظن 

: اتسار نیمه  رد  .دوب  زیخاتسر  بزح  ياهشخب  ریاس  اهنوناک و  اب  ییارجا  یتلود و  ياههاگتسد  ریاود و  نایم  طابترا 

يزکرم داتس  قیرط  زا  ار  یبزح  ياه  نوناک  ياضعا  ياه  هتساوخ  تارظن و  دندش  فظوم  زیخاتسر  بزح  كرتشم  رتافد  نالوئسم  »
نایم رد  تکلمم  ییارجا  ياههاگتسد  نالوئسم  اب  بزح  تالیکشت 

.دنراذگب اه  نوناک  ياضعا  رایتخا  رد  ار  مدرم  ياهتساوخ  خساپ  نامز  نیرتمک  رد  دنراذگب و 

نیب هدـننک  لیهـست  طبار و  شقن  رتافد  نیا  هک  درک  دـیکأت  بزح  تالیکـشت  هخاش  سیئر  لکریبد و  نواـعم   (2) يرظان رغصا  یلع 
تارظن و دیاب  دنراد و  ار  روشک  ییارجا  ياههاگتسد  اه و  نوناک  ياضعا 

ار نآ  هدننک  عناق  خساپ  هب  ندیـسر  ات  دـننک و  حرطم  ییارجا  تاماقم  اب  دوش  یم  ناونع  اه  نوناک  قیرط  زا  هک  ار  مدرم  ياهتـساوخ 
(3)« .دننک يریگ  یپ 

بزح یلحم  نالوئـسم  هیور  فالخ  لامعا  ای  یتیافک و  یب  زا  یبزح  ياهنوناک  ياضعا  نالوئـسم و  هک  دـمآ  شیپ  يددـعتم  دراوم 
طوبرم رابخا  ساکعنا  زا  یتح  دنهد و  یم  ناشن  هجوت  اهنوناک  تارظن  هب  رتمک  هک  دنتخاس  یم  مهتم  ار  اهنآ  دـندرک و  یم  تیاکش 

زا یتخانـش  نیرتمک  یتح  بزح  یلحم  نالوئـسم  زا  یخرب  .دـندروآ  یم  لـمع  هب  يریگولج  هریغ  يربـخ و  عماـجم  رد  اـهنوناک  هب 
یلـصا هبنج  دـندز ، یم  مه  هب  یلحم  ییارجا  نیلوئـسم  نیذـفنتم و  اـب  هک  یطباور  زا  سپ  دنتـشادن و  دوخ  تیرومأـم  لـحم  هزوـح 

(4) .دندومن یم  داجیا  یعناوم  یبزح  ياهنوناک  يارب  بیترت ، نیدب  دندرپس و  یم  یشومارف  تسد  هب  ار  دوخ  تیرومأم 

رد عقاو  هرامش 2374  نوناک  یشنم  یمالغ  ربکا  یلع  هامدادرم 1356 ، لیاوا  رد  هنومن ، يارب 
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ص 16. تشهبیدرا 1356 ، هبنشراهچ 28  ش 2822 ، لاس 10 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 1
یتدم تفرگ و  يرتکد  اکیرمآ  ياههاگشناد  زا  یـسایس  مولع  هتـشر  رد  دش و  دلوتم  لاس 1318  رد  يرظان  رغـصا  یلع  رتکد  - . 2

هرود رد  يرظان ، .تشاد  راهتشا  اکیرمآ  تسایـس  زا  يرادفرط  هب  راگزومآ  دیـشمج  ریظن  دوب و  سیردت  لوغـشم  روشک  نآ  رد  مه 
زا لبق  وا  .دـش  بوصنم  بزح  تالیکـشت  هخاش  سیئر  لکریبد و  نواعم  ناونع  هب  زیخاتـسر  بزح  رب  راـگزومآ  دیـشمج  یلکریبد 

يرادا روما  یندـم و  تامدـخ  یعامتجا  نامزاس  شخب  تساـیر  يرادا ، یلاـع  ياروش  دـشرا  سانـشراک  ناونع  هب  تسپ  نیا  زارحا 
هدرک راک  رواشم  ناونع  هب  يریزو  تسخن  رتفد  يروشک ، لقن  لمح و  ناـمزاس  يزرواـشک ، ترازو  رد  مه  یتدـم  درک و  تمدـخ 

یهجوت لباق  لباق  ذوفن  تالیکـشت ) هخاش  سیئر  ناونع  هب   ) بزح رد  راگزومآ  دیـشمج  تنواعم  ماقم  رد  يرظان ، رغـصا  یلع  .دوب 
یـسوساج هنال  دانـسا  هعومجم  یـسوساج ؛ هنال  دانـسا  رـشن  زکرم  زا : لقن  هب   ) .دروآ تسد  هب  بزح  يرادا  یتیریدم و  هعومجم  رد 

(. صص 227-226 لوا ، دلج  اکیرمآ ،
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نینچ ناتسزوخ  رد  زیخاتسر  بزح  لوئسم  يزارهچ  نیسح  رتکد  راتفر  ءوس  زا  داقتنا  رد  ناتسزوخ  ناتسا  عباوت  زا  یهاش  دابآ  مساق 
: تفگ

.دـنک هعلاـطم  رتـشیب  دوش  یم  طوبرم  ناـیب  ملق و  يدازآ  هب  هک  تمـسق  نآ  صوصخ  هب  یتـکلمم  يراـج  نیناوق  رد  تسا  مزـال  ... 
ناگدنیآ همانزور  رد  ام  نوناک  دنتسم  رابخا  جرد  زا  بزح  لوئسم 

همانزور رد  دیاب  یم  نوناک  رابخا  .درادن  یقح  نینچ  هک  یلاح  رد  .دریگ  یم  یبتک  دهعت  ام  زا  دروم  نیا  رد  وا  .دنک  یم  يریگولج 
ضرغ و يور  زا  ربخ  هک  یتروص  رد  دوش و  جرد  تسا  مدرم  نابز  هک 

دـنک و بیذـکت  ار  نآ  تاعوبطم  نوناـق  قبط  دـناوت  یم  وا  دوب  غورد  تشادـن و  یگنهاـمه  تیعقاو  اـب  اـی  دوب و  هدـش  جرد  يرظن 
...دهد رارق  بیقعت  تحت  همانزور  يارب  ار  ربخ  هدنسیون  هدنیوگ و 

؟(1) تسا یناسک  هچ  عفادم  بزح  لوئسم  هک  دیآ  یم  شیپ  لاوئس  نیا  اج  نیا  رد 

بزح لوئسم  يزارهچ  هک  درک  حیرصت  یهاش  دابآ  مساق  ياهنوناک  زا  یکی  سیئر  يدج  رابج  یمالغ ، زیمآداقتنا  نانخس  لابند  هب 
(2) .تسا هدرکن  ندید  یهاش » دابآ  مساق  يرفن  رازه  رهش 70   » زا مه  راب  کی  یتح  ناتسزوخ  رد  زیخاتسر 

هداد خر  زیخاتسر  بزح  سیسأت  زاغآ  رد  هچنآ  ریظن  .دنک  ادیپ  تیوضع  یبزح  نوناک  نیدنچ  رد  درف  کی  هک  دمآ  یم  شیپ  اهراب 
نتفرگ هرخس  بابسا  هکنیا  رب  هوالع  رما  نیا  .دومن  یم  تیوضع  مالعا  زیخاتـسر  بزح  رد  فلتخم  ناکم  اههد  رد  نت  کی  هک  دوب 

ياهنوناک رد  تیوضع  رطاخ  هب  هک  درک  یم  مهارف  اهنوناک  ياضعا  يارب  ار  یتالکشم  دوب ، یبزح  ياهنوناک 

اب دادرخ 1355  رد 22  زیخاتسر  بزح  ییارجا  تأیه  .دنبای  روضح  فلتخم  ياهنوناک  رد  دندوب  روبجم  دحاو  نامز  کی  رد  ددعتم 
(3) .دناوخ بزح  همانساسا  فلاخم  ار  نآ  درک و  تفلاخم  هدیدپ  نیا 

زاب مزال  تیلاـعف  كرحت و  زا  یبزح  ياـهنوناک  نآ  ریاـظن  یبهذـم و  یموق ، تاـفالتخا  دوجو  رطاـخ  هب  روشک  قطاـنم  زا  یخرب  رد 
تافالتخا هنوگ  نیا  ندرک  حرطم  يارب  یلفحم  هب  هدنام و 

هدش نییعت  هطیح  رد  یتیلاعف  هنوگچیه  ًالمع  ای  درک و  یم  يریگولج  اهنوناک  لیکـشت  زا  تافالتخا  نیا  مه ، یهاگ  .دش  یم  لیدبت 
هگنلردنب ناتسرهش  رد  بزح  لوئسم  يراد  هلگ  نیسح  نیب  یبهذم  تافالتخا  دوجو  تلع  هب  : » هکنانچ .تفرگ  یمن  تروص  یبزح 

دشاب یم  ننست  لها  هک 

دنرادن بزح  رد  يا  هظحالم  لباق  تیلاعف  ناتسرهش  نیا  عیشت  لها  هگنل  ردنب  رد  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  ياه  نوناک  ياضعا  و 
یندم دیجملادبع  نایانشآ  ناگتسب و  زا  هک  زین  هقطنم  سانشرس  دارفا  و 
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ياقآ هکنیا  افاضم  دننک ، یمن  تکرـش  یبزح  ياهتیلاعف  رد  ًالمع  دنـشاب  یم  یلحاس  ناتـسا  رد  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  لوئـسم 
هیباختنا هزوح  زا  یلم  ياروش  سلجم  هدنیامن  راگزومآ  یلعدمحم 

یلعدـمحم یندـم و  دـیجملادبع   ) ناـگدربمان دروـم  نیا  رد  تسا  حلـصا  اذـهیلع  دـنز  یم  نماد  ار  تاـفالتخا  نـیا  زین  هـگنل  ردـنب 
مادقا تافالتخا  لیبق  نیا  عفر  هب  تبسن  ات  دندرگ  هیجوت  راگزومآ )

(1)« .دنیامن بیغرت  یبزح  ياهتیلاعف  رد  تکرش  هب  ار  ناتسرهش  نیا  عیشت  یلاها  و 

هب هک  درک  فارتعا  تأـیه ، ياـضعا  زا  ددـجت ، رتکد  دنفسا 1355 ، رد 7  زیخاتـسر  بزح  ییارجا  تأـیه  هسلج  نـیمود  یـس و  رد 
فیاظو زا  اضعا  یهاگآ  مدع  نآ  نیرت  هدمع  هک  هدیدع  لیالد 

.دنا هدش  هدیشک  ییآراکان  یلیطعت و  زرم  هب  روشک  رد  دوجوم  یبزح  ياهنوناک  رتشیب  دوب ، یبزح 

يارب یطابـضنا  يا  هماـن  نیئآ  دـیاب  یبزح ، ياـهنوناک  تیلاـعف  فقوت  شرتـسگ  هب  ور  دـنور  زا  يریگولج  يارب  دوـب  دـقتعم  ددـجت 
ات دوش  هدراذگ  ارجا  هب  مامت  تیدج  اب  هدش و  نیودت  اهنوناک 

يوریپ تباث  هویـش  کی  زا  همه  دنـشاب و  هتـشاد  راک  همانرب  کی  زین  اـه  نوناـک  دـنک و  هیجوت  ناـشفیاظو  هب  تبـسن  ار  اـه  نوناـک  »
(2)« .دننک

ماجنا یـصاخ  يزیر  همانرب  هنوگ  چـیه  روشک  رـسارس  رد  زیخاتـسر  بزح  ياه  هتـسه  نیرت  یلـصا  ناونع  هب  یبزح  ياهنوناک  يارب 
نالوئسم .دنتشادن  يور  شیپ  یـصاخ  يراتفر  يوگلا  چیه  اهنوناک  تاسلج  رد  هدننک  تکرـش  ياضعا  زاغآ  نامه  زا  دوب و  هتفرگن 

رد یبزح  رامـشرپ  دوخ  لوق  هب  ياـهنوناک  تیلاـعف  هطیح  هب  تبـسن  ناـنچمه  زیخاتـسر  بزح  تیلاـعف  نارود  نیـسپاو  اـت  زین  بزح 
رما تیفیک  هکنآ  زا  شیب  ارهاظ ، .دندادن  ناشن  یهجوت  نادنچ  روشک ، رسارس 

زا یـشرازگ  .دوب  هتفرگ  رارق  بزح  نالوئـسم  هجوت  دروم  یبزح  ياـهنوناک  لیکـشت  یمک  ياـهرامآ  طـقف  دریگ  رارق  هجوـت  دروـم 
فارتعا هصیقن  نیا  هب  اراکشآ  هک  میراد  رایتخا  رد  كاواس 

: میناوخ یم  تسا ، هدش  میظنت  رهم 1356  رد 16  هک  شرازگ  نیا  رد  .دنک  یم 

ینیعم ياقآ  میهدب  لیکشت  ار  یبزح  ياه  نوناک  دش  رارق  یتقو  تشاد  راهظا  یصوصخ  روط  هب  نارگراک ) قباس  هدنیامن   ) يدیـشر
فرظ هک  دومن  راهظا  نارگراک  نامزاس  ياسؤر  هب  باطخ  هسلج  نآ  رد  داد و  لیکـشت  نارگراک  ناـمزاس  رد  يا  هسلج  راـک  ریزو 
هوحن نیا  هک  دـش  ضارتعا  وا  هب  یتـقو  دـیهدب  لیکـشت  يرگراـک  زکارم  تاـجناخراک و  رد  نوناـک  رازه  ود  دـیاب  زور  هس  ود  نیا 

رامآ زین  ام  دنهاوخ و  یم  رامآ  ام  زا  اهنآ  تسین ، طوبرم  اهامش  هب  بلطم  نیا  درک  راهظا  تسین  هاشنهاش  رظن  دروم  نوناک  لیکـشت 
تسا هدش  بزح  لکریبد  راگزومآ  یتقو  درک  هفاضا  داد ، میهاوخ 

رد هک  درک  هبساحم  ناوت  یم  بیترت  نیا  هب  هتشاذگ  نایم  رد  وا  اب  عمج  روضح  رد  ار  بلطم  نیا  انیع 
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زا بزح  يزاسزاب  ای  يزاسون و  تسا و  لکـشم  دنـشاب  هتـشاد  یتیدوجوم  هک  نوناک  رازه  ود  دوجو  لامتحا  یتح  تکلمم  رـسارس 
(1) .دوب دهاوخ  لکشم  ای  لاحم و  يرما  دش  لیلحت  الاب  رد  هک  یبیترت  اب  اه  نوناک  قیرط 

یـسایس و يدرف ، ياهیگژیو  اب  بسانتم  و  هتخیگنادوخ ، روط  هب  یبزح  ياهنوناک  زا  کی  ره  دوب  هدـش  ررقم  هتـشونان  روط  هب  اـیوگ 
هب هک  یماگنه  .دـیامن  حرطم  اهنوناک  تاسلج  رد  ار  دوخ  هقالع  دروم  تاعوضوم  ثحابم و  دـبای  هزاجا  هطوبرم  ياضعا  يداـصتقا 
زا زگره  اهنوناک  تاسلج  رد  هحورطم  ثحابم  دیدرگ  مولعم  دـش و  راکـشآ  اهنوناک  تاسلج  لیکـشت  هویـش  نیا  ییآراکان  جـیردت 
اب اـهنوناک  تاـسلج  مظنم  لیکـشت  لـصا  دوش ، یمن  یقلت  يدـج  زیخاتـسر  بزح  تیریدـم  زین  یتلود و  ییارجا و  نالوئـسم  يوس 

هب ای  دندش و  لیطعت  ای  اهنوناک  تیرثکا  یبزح ، ياهنوناک  لیکشت  زا  سپ  لاس  کی  زا  رتمک  هک  ییاج  ات  دش ؛ هجاوم  يدج  دیدرت 

ینادنچ تیقفوم  اهنوناک  نیا  ندرک  رت  لاعف  يارب  تلود  بزح و  نالوئـسم  هاگیب  هاگ و  ياهـشالت  .دندرک  یم  تیلاعف  مظنمان  روط 
یط داد و  ناشن  شنکاو  دنور  نیا  هب  تبسن  زین  هاش  هک  تفرگ  تدش  يدح  هب  لاس 1355  رد  یبزح  ياهنوناک  ییآراکان  .تشادن 

، روشک مهم  روما  رد  یبزح  ياهنوناک  ياضعا  رتشیب  هچ  ره  نداد  تکراشم  اـب  درک  هیـصوت  روما  نایدـصتم  هب  زیمآداـقتنا  یناـنخس 
(2) .دنیامن لیدعت  ار  نآ  رب  مکاح  دوکر 

زگره بزح ، نالوئـسم  هاگیب  هاـگ و  ياـهیزاس  هراـچ  هناریگـشیپ و  ياهـشالت  هک  دـیآ  یم  رب  نینچ  كاواـس  ددـعتم  تاـشرازگ  زا 
دوـجو مدـع  رد  دـیاب  ار  نآ  مـها  هـک  یفلتخم  لـیالد  هـب  دــهد و  ناـماس  ار  یبزح  ياـهنوناک  رب  مکاـح  ینارحب  عاـضوا  تسناوـتن 

مجسنم قیقد و  يزیر  همانرب  یهدنامزاس و 

رد نآ  يرادا  ییارجا و  هندب  رب  مکاح  داسف  يدهعت و  یب  توخر و  زین  بزح و  نالک  تیریدم  رد 

رد هک  مینک  یم  رورم  ار  كاواس  زا  یشرازگ  .دشن  رادروخرب  مزال  ماوق  زا  یبزح  ياهنوناک  تیلاعف  درک ، وجتـسج  فلتخم  حوطس 
دیدش دوکر  هب  فارتعا  اب  هدش و  میظنت  هام 1355  نمهب   11

: دنک یم  يدنب  هتسد  ار  ینارحب  تیعضو  نیا  زورب  لماوع  زا  یخرب  روشک ، رسارس  یبزح  ياهنوناک  تیلاعف 

زیخاتسر همانزور  رد  اه  نوناک  یضعب  لیکشت  زا  هزور  همه  هک  نیا  اب  هدش و  زیچان  رایسب  اه  نوناک  یموادت  تاسلج  لیکـشت  عضو 
دادعت رگا  دوش و  یمن  لیکشت  تاسلج  یلو  دنرب  یم  مسا 

زا یضعب  هک  ییاه  نوناک  رگم  تسا  مک  یلیخ  ناگدننک  تکرش  دادعت  دنهدب  هسلج  لیکشت  يدودعم 
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نیا همادا  .تسا  نوناک  سأر  رد  رثؤم  صخش  اب  تاقالم  روظنم  هب  دارفا  تکرش  هک  دنهد  یم  لیکشت  یتلود  رثؤم  تاماقم  ءارزو و 
.دشاب بلاج  زیخاتسر  بزح  تیمها  رظن  زا  دناوت  یمن  عضو 

نیا يارب  دـنوش  بغار  اه  نوناک  رد  تکرـش  هب  دارفا  ات  دـنک  هچ  هک  هداتفا  رکف  هب  تسا  یتدـم  بزح  يربهر  رداک  هبنـش -  هیرظن 
موادـت اه و  نوناـک  هب  دارفا  قیوشت  تهج  هک  دـش  هتفرگ  میمـصت  هرخـالاب  دـمآ و  لـمع  هب  تالیکـشت  رد  ییاـهرظن  لداـبت  روظنم 

رارق هجوت  دروم  راک  ود  اهنآ  تاسلج 

مرگ اه  نوناک  نآ  ساسا  رب  هک  دوش  ادـیپ  اه  نوناک  هب  دارفا  بلج  تهج  ییاهن  لـح  هار  کـی  یحرط  هیهت  اـب  هک  نیا  یکی  .دریگ 
بناوج هیلک  هب  هجوت  اب  هدمآ و  دوجو  هب  هتیمک  کی  یحرط  نینچ  هیهت  يارب  دریگ و  جوا  اهنآ  زا  مدرم  لابقتـسا  تبغر و  دـنوش و 

هیهت تسد  رد  یحرط  اه  نوناک  تارظن  رما و 

اه نوناک  رد  تکراشم  هب  مدرم  نآ  نیودت  اب  هک  تسا  نیا  رظن  یلو  هتفاین  تیعطق  زونه  هک  دشاب  یم 

هک تسا  رارق  تسا و  هیهت  تسد  رد  يا  هتیمک  هلیسو  هب  یحرط  هک  نیا  رگید  عوضوم  .دنوش  قیوشت 

دریگ رارق  هجوت  دروم  یتالیکشت  فلتخم  حطس  رد  اه  نوناک  تاسلج  تروص  یفاک  تاعلاطم  رثا  رب 

دوش لمع  تسه  مادقا  لباق  اهناتسا  اهناتسرهش و  اهرهش -  اهشخب -  زکارم  رد  اه  نوناک  ياضعا  ياه  هتـساوخ  تارظن و  زا  هچنآ  و 
هب راک  نیا  دوش و  لاسرا  نارهت  هب  میمـصت  ذاختا  تهج  تسین  لح  لباق  اهناتـسا  رد  هچنآ  ددرگ و  مالعا  اه  نوناـک  هب  زین  بتارم  و 

دش و هدروآ  لمع  هب  نآ  رد  یتاحالصا  دیسر و  زین  بزح  لکریبد  راگزومآ  رظن  هب  راک  نیا  یتامدقم  حرط  .دبای  همادا  بترم  روط 
هب اددجم 

میلست بزح  يربهر  رداک  هب  ارجا  رد  بیوصت  تهج  ییاهن  یسررب  زا  سپ  ات  هتشگرب  هطوبرم  هتیمک 

دریگ رارق  قیقد  هجوت  دروم  یبزح  نالوئـسم  فرط  زا  زین  لمع  رد  هچ  نانچ  روبزم  حرط  ود  بیوصت  نیودت و  تسا  یهیدب  .ددرگ 
اعطق دـنرادن  زاربا  یفاک  تیمیمـص  راکتـشپ و  تقد و  یبزح  نالوئـسم  رگا  یلو  دوب  دـهاوخ  اه  نوناک  راک  یمرگ  بجوم  رورم  هب 
نادنچ یبزح  تیلاعف  دیدج  لکـش  رد  هچ  هتـشذگ و  رد  هچ  یبزح  نالوئـسم  باختنا  هلئـسم  دمآ ، دهاوخن  تسد  هب  بولطم  هجیتن 

هدایپ و ار  بزح  ياهحرط  تارظن و  دنناوتن  یبزح  نالوئسم  هک  یتقو  هدشن و  یقلت  يدج 

.تشاد ناوت  یم  اه  نوناک  ياضعا  زا  يراظتنا  هچ  دنیامن  يریگ  یپ  يراکادف  اب  هناعطاق و  ار  اهنآ 

دوخ رود  ار  يدارفا  تسین و  زیخاتسر  بزح  روما  هب  یطلسم  صخش  سردم  ءایض  رتکد  تختیاپ  رد  بزح  لوئسم  رـضاح  لاح  رد 
روما هب  نداد  ناماس  رس و  یگتسیاش  هک  تسا  هدرک  عمج 

رکف یحطس  یلیخ  هلئسم  نیا  هب  زیخاتسر  بزح  رد  ارچ  تسین  مولعم  .دنرادن  نارهت  رد  ار  یبزح 
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دراذگب و بزح  ياهراک  سأر  رد  ار  دوخ  ناتسود  زا  رفن  دنچ  دراد  یعـس  تفای  تسد  بزح  رد  یماقم  هب  هک  سک  ره  دنک و  یم 
.تسا اه  نوناک  رد  یتوافت  یب  مه  نآ  لیلد  نیرتهب  هدوبن و  بزح  تفرشیپ  دوس  هب  نادنچ  زورما  ات  هنافسأتم  اه  یتسود  نیا 

(1) .دراد رازگتمدخ  یمیمص و  لقاع و  اناد ، ینایرجم  هب  زاین  مه  بزح  یلو  دوش  یم  تسرد  اه  حرط  لاح  ره  هب 

ییآراکان نارحب  هرابرد  يرت  طوسبم  لیالد  كاواس ، هام 1355  نمهب  شرازگ 23  رد 
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يرت يا  هشیر  للع  هب  یبزح  ياهنوناک  رب  مکاح  نارحب  اـت  دـنا  هدرک  شـالت  شرازگ  نیا  رد  .دروخ  یم  مشچ  هب  یبزح  ياـهنوناک 
هک كاواس  لیلحت  رد  .ددرگ  یفرعم  يدـماشیپ  نینچ  لوئـسم  بزح  تلود و  تیمکاـح ، هعومجم  درکلمعءوس  دوش و  هداد  دـنویپ 

تیعضو زا  ییامن  مامت  هنیآ  عقاو  رد 

: میناوخ یم  نینچ  تسا ، هرود  نآ  رد  یبزح  ياهنوناک  رب  مکاح  ینارحب 

هناخریبد هب  يراکیب  تدـش  زا  يو  هک  دـنیوگ  یم  راگزومآ  رتکد  لوق  زا  دـنرادن ، یتکرح  يراک و  چـیه  اه  نوناک  بزح ، رد  - 1
دنیوگ یم  مدرم  دـنک ، ادـیپ  تاجن  يراکیب  زا  ات  دـنک  زاب  ار  اهنآ  ناشدوخ  هک  دنتـسرفب  ناشیا  يارب  ار  اهتکاپ  تسا  هدرک  شرافس 

تسا ریزو  تسخن  بختنم  نویامه  شویراد 

هیاپ یب  ياه  هتفگ  مدرم  فرط  زا  اعدا  نیا  دهاش  دنکن ، ادیوه  ياقآ  تلود  هیلع  یلامتحا  دـنب  دز و  هنوگ  چـیه  راگزومآ  رتکد  هک 
تردق تسین و  بزح  ثوعبم  زین  تلود  درادن و  ییارجا  تردق  بزح  تسا  هتفگ  نایهاگـشناد  عامتجا  رد  .تسا  نویامه  شویراد 
نویامه ياه  هتفگ  لیلحت  دهدب ، یـسایس  شزومآ  ار  مدرم  دـیاب  بزح  هک  تسا  هتفگ  نایاپ  رد  هرخالاب  تسا و  تلود  اب  تموکح 
تقیقح رد  تموکح و  تردق  زا  تیامح  تلود و  يارب  تسا  يوق  نانیمطا  پاپوس  کی  نویامه  هک  مدرم  دامتعا  رب  تسا  يدییأت 

دروم رد  يرماوا  رهماـیرآ  هاـشنهاش  تسا ، رهماـیرآ  هاـشنهاش  ياـهرظن  فلاـخم  تسرد  هک  تلود  بزح و  ناـیم  زرم  ندرک  ادـج 
هاشنهاش .دندومرف  تکراشم 

رد تلود  تلم و  ناگدنیامن  ییآ  مهدرگ  یـسارکومد  موهفم  انعم و  دنتـسه و  روشک  رد  یـسارکومد  تموکح  نیرتکد  رادـمچرپ 
دراذـگ و یم  نایرج  رد  ار  تلم  دـنکب  دـهاوخ  یم  ار  هچ  نآ  تلود  هک  ینعم  نیا  هب  .تسا  زیم  کـی  تشپ  رد  فقـس و  کـی  ریز 

رد دریگ و  یم  ار  اهنآ  دیاقع  تایرظن و 

هدننک فرصم  هک  تلم  دنک و  هدافتسا  اهنآ  تاداهنشیپ  تایرظن و  زا  اه  همانرب  يارجا  تامیمصت و 

هب هک  ار  شدوخ  تاداهنـشیپ  دـیاقع و  یباسح و  ياـهفرح  یـسارکومد  تموکح  بوچراـهچ  رد  تسا  تلود  تامیمـصت  نیناوق و 
رد تلود  اب  تلم  تکراشم  .تسا  تکراشم  زاغآ  هطقن  هیور  نیا  دراذـگ  یم  نایم  رد  تلود  اب  تسا  تموکح  هعماـج و  تحلـصم 

تلود تلم و  نیب  .دـنک  یم  ادـیپ  تیعقاو  تلود  اب  تلم  تکراشم  ییاضف  نینچ  تحت  .اـه  یـشم  طـخ  نییعت  رد  .اهتـشونرس  نییعت 
تلم دوش و  یم  نییعت  تلود  تلم و  هلیسو  هب  اه  همانرب  ییارجا  تیولوا  دیآ  یم  دوجو  هب  مهافت 

هدومن بیوصت  نیودـت و  دوخ  هک  اـه  هماـنرب  زا  دـهد و  یم  قیبطت  تلود  تاـناکما  اـب  هتفرگ و  دوخ  هک  یتامیمـصت  اـب  ار  شدوخ 
رد مدرم  تلاخد  یـسارکومد و  دنک و  یم  ادیپ  موهفم  ددرگ و  یم  لیکـشت  تکراشم  تروص  نیا  هب  .دنک  یم  تیامح  ینابیتشپ و 

نیب لاصتا  هقلح  تقیقح  رد  هک  بزح  هک  مینیب  یم  فسأـت  لاـمک  اـب  یلو  دریذـپ ، یم  ماـجنا  هملک  ياـنعم  هب  ناـشدوخ  تشونرس 
تلود تلم و 

زا رود  هب  هعماج و  حلاصم  زا  غراف  دـنک  مهارف  تکلمم  ردـقیلاع  يربهر  تامیمـصت  قبط  ار  مدرم  تکراشم  تابجوم  دـیاب  تسا و 
بزح و نیب  دوخ  يدوجو  هفسلف  لصا  فالخرب  هاشنهاش و  تایونم 
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: دنیامرف یم  رهمایرآ  هاشنهاش  تسین  بزح  ثوعبم  هک  دنک  یم  باطخ  قلطم  مکاح  ار  تلود  .دنک  یم  نییعت  زرم  طخ و  تلود 

تسین مولعم  هک  هدنیآ  رد  لصا  ًالعف 17  تلم  هاش و  بالقنا  یهاشنهاش و  ماظن  دیاب  هدش و  خیرات  دراو  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  »
داجیا نیا  يارب  راک  ساسا  دنک و  ظفح  ار  ناریا  یساسا  نوناق  و 
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تالیکـشت نیرتـالاب  هب  ناریا  تلم  درف  درف  رکف  ساـکعنا  ناریا و  تلم  درف  درف  هـب  ییارجا  هاگتـسد  زا  یکی  تـسا ، میقتـسم  هار  ود 
نیب زا  یـساسا  لوصا  ناـمه  يارب  یلو  تسا  یهدـنامرف  ثوعبم  شدوخ  تسا و  تلود  هب  هدـننک  سکعنم  نآ  هک  زیخاتـسر  بزح 

هتـشاد یبوخ  ياهحرط  یـسک  رگا  انایحا  دـیتفگ  هک  یلیاسو  نیمه  اب  دـیاب  ار  مسیناکم  نیا  .دـش  دـنهاوخ  باختنا  زیخاتـسر  بزح 
هکلب دشاب  یم  ناریا  تلم  هدنریگارف  طقف  هن  بزح  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  اتقیقح  دـینکب و  لیمکت  يدـیدج  لئاسو  اب  دـشاب و 

دیهاوخ یم  هک  يرگید  مسا  ره  یفسلف و  يرکف و  یبلق و  نوناک  بزح 

قیرط نیمه  زا  دـنیوگ و  یم  نخـس  ناریا  تلم  اب  تیعطاق  اب  رهماـیرآ  هاـشنهاش  دـشاب .» نز  درم و  زا  ناریا  تلم  درف  درف  دـیراذگب 
هلمج زا  دنا  هتفگن  نخس  تلم  اب  نتشاذگ  فیلکتالب  قیرط  رد  هاگچیه  هاشنهاش  .دنراد  قیمع  دنویپ  دوخ  هاش  اب  تلم  عطاق  تیرثکا 

رد تعاجش  هاشنهاش ، زراب  تایصوصخ 

تاشیامرف مه  بزح  هنیمز  رد  تسا و  هدوب  تلم  تکرح  هار  دومنهر و  نییعت  رظنراهظا و  نایب و 

هاشنهاش ياهدومنهر  رانک  رد  ار  نویامه  شویراد  ياهفرح  الاح  .تسا  نشور  حوضو  هب  هاشنهاش 

تیرومأم تهج  رد  هک  میروخ  یمرب  بزح  ماقم  مئاق  فرط  زا  هاشنهاش  نانخـس  فیرحت  یگناگود و  کی  هب  دیدرت  یب  میراذـگب 
تلود و طخ  دنک و  یم  تردابم  نایهاگشناد  عمج  نایم  رد  مه  نآ  بلاطم  نآ  نتفگ  هب  هعماج  حلاصم  فالخ  تهج  رد  یـصخش 

هدوب رفنتم  نآ  زا  ناشتنطلـس  لوط  مامت  رد  هاشنهاش  هک  ار  یبلطم  نامه  دنک  یم  ادج  ار  مدرم  تلود و  رت  هداس  ترابع  هب  ای  بزح 
ار زیخاتسر  بزح  هتشذگ ، بازحا  نتخیر  مه  هب  راوید و  نیا  ندرک  بارخ  رطاخ  هب  تسا و 

مزال نامرف  دنا و  هتـشاد  اشگ  لکـشم  یقطنم و  لح  هار  یـسارکومد  تموکح  رارقتـسا  تلود و  مدرم و  نیب  لاصتا  هقلح  ناونع  هب 
نینچ نایب  هب  نویامه  شویراد  ارچ  الاح  دنا  هدومرف  رداص 

ات نانآ  نیب  رد  ار  يداقتعا  یب  دوش و  یم  مدرم  ناـهذا  رد  نوگاـنوگ  ياـهرظنراهظا  بجوم  رما  نیا  .تسا  هدرک  ترداـبم  یبلاـطم 
کی ناونع  هب  نویامه  شویراد  اریز  .دوش  یم  بارخ  يرگید  زا  دـعب  یکی  اه  نوناک  يراویدراـهچ  هک  دـهد  یم  جـیورت  هیاـپ  نآ 

نآ فرص  هب  دشاب  هتشاد  ییانـشآ  نیرتمک  بزح  يابفلا  اب  هک  نآ  زا  لبق  دنز و  یم  هناوج  نیمز  زا  چراق  لثم  هراب  کی  نیـسیروئت 
نیرتکد نویامه  دنیـشن و  یم  رانک  راگزومآ  زیخاتـسر ، بزح  ماقم  مئاق  دوش  یم  هراب  کی  تسا  هتـشون  یم  هلاـقم  يراـگزور  هک 

شدوخ راک  بزح  دیوگ  یم  دنک و  یم  نایب  زیخاتسر  بزح  هفسلف  ناونع  هب  تحص  رابتعا  هب  هن  ماقم و  رابتعا  هب  ار  شدوخ  دیدج 
نیا ار ، شدوخ  راک  تلود  دنک و  یم  ار 

دنا هتـشاد  تلود  بزح و  نایم  هلـصاف  رد  يدیدرت  رـصتخم  نیا  زا  لبق  ات  رگا  اهنآ  دسر  یم  بزح  ءاضعا  شوگ  هب  نویامه  فرح 
راک لصاح  دوش و  یم  لدبم  نیقی  هب  ناشدیدرت  نانخس  نیا  زا  سپ 

ماقم چیه  دوش و  یم  نفد  هسلج  رد  اهنآ  ياهفرح  نوچ  دنور  یمن  اه  نوناک  هب  ارچ  هک  دوش  یم  نیا 

هب تدابع  يارب  اهنآ  .تسین  اهنآ  ياهشسرپ  تاداقتنا و  اهفرح و  زا  هملک  کی  يوگباوج  یتلود 
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ورف يرگید  زا  دـعب  یکی  نویامه  صالخ  ریت  اب  اه  نوناک  راوید  بیترت  نیا  هب  تسا  دجـسم  راک  نآ  ياج  نوچ  دـنیآ  یمن  نوناـک 
یضعب یهاگ  مینک  هاگن  زیخاتسر  همانزور  تاحفص  هب  .دزیر  یم 

یم نوناک  مان  نآ  هب  نایاپ  رد  دـننز و  یم  ییاهفرح  دـننک و  یم  عمج  ینلاس  رد  ار  ناشدوخ  هناـخترازو  لاـجر  زا  یعمج  ءارزو  زا 
یتلود یصوصخ  عامتجا  نیا  مه  بزح  راگنربخ  ساکع و  .دنراذگ 

دافتسم راک  هویش  نینچ  زا  هچنآ  .دننک  یم  سکعنم  همانزور  تاحفص  رد  دنهد و  یم  الج  گنر و  ار 
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.تسا داضتم  تشادرب  ود  دوش  یم 

همانزور زا  هحفص  کی  یماکان  نادجو و  تتامش  زا  رارف  يارب  بزح  نارادمدرس  هک  دوش  یمن  لیکـشت  ینوناک  ًالوصا  ایآ  فلا - 
، نوناک ناونع  تحت  شا  هناخترازو  نلاس  رد  نومزآ  رتکد  هتفگ  هب 

.دنهد یم  صاصتخا  یغورد  مه  نآ 

زا یـشرازگ  هنوگ  چـیه  تسا و  عطق  اه  نوناک  اب  بزح  دـنویپ  یلو  دوش  یم  لیکـشت  تکلمم  رد  يرایـسب  ياـه  نوناـک  اـیآ  ب - 
.دسر یمن  هطوبرم  نالوئسم  بزح و  هب  اه  نوناک 

هتفه هرامـش 1490  نوناک  مینزب  قرو  نارهت  کی  هقطنم  رد  ار  نوناک  کی  یبزح  همانراک  حیحـص  باوج  نتفاـی  یبایـشزرا و  يارب 
زا رفن  دص  کی  تکرش  اب  ار  دوخ  هنایهام  هسلج  نیمراهچ  هتشذگ 

هراـبرد تاـسلج  نـیا  زا  يرایـسب  رد  تـسا و  هداد  لیکـشت  یئاـضق ، یـشزومآ ، يرگراـک ، يرادا ، یملع و  فـلتخم  ياهتیـصخش 
یبالق و ياه  نوناک  بزح ، هطبار  طلغ  ياه  هویش  یسایس  شزومآ 

نارومأم هلخادم  اهدروخ و  دز و  هرگنک و  ناگدنیامن  تاباختنا  هوحن  یغورد ، ياهرامآ  یگتخاس ،

هب التبم  روما  رد  بزح  هلخادـم  مدـع  اهداهنـشیپ ، اهرظنراهظا و  اه و  هتفگ  هب  بزح  ییاـنتعا  یب  حـلاصان ، دارفا  باـختنا  یماـظتنا ،
.تسا هدومن  رظنراهظا  لیصفت  هب  یمومع  تامدخ  يرهش و  لئاسم  هلمج  زا  مدرم 

راک يوگلا  ار  نآ  دعب  دـناوخب و  ار  نوناک  نیا  هدـنورپ  تکلمم  تینما  هاگتـسد  هدـش  هک  مه  راب  کی  يارب  هک  دـشاب  مزال  اسب  هچ 
غارچ هک  نآ  زا  لبق  دوش و  هداد  همتاخ  يزاب  بش  همیخ  نیا  هب  هشیمه  يارب  دـیاش  ات  دـهد  رارق  اه  نوناک  اـب  بزح  هطبار  بزح و 

؟ تسین یفاک  شیامزآ  يارب  لاس  ود  رگم  میشاب  هدمآرب  ییوج  هراچ  ماقم  رد  دیارگب  یشوماخ  هب  اه  نوناک  همه 

تفگ يزیمآ  هلگ  دنت و  رایسب  نحل  اب  یبزح  کی  هقطنم  زا  مان ]...[  هب  یمناخ  هتـشاد  راهظا  راگن ) همانزور   ) یماما نیدلا  ماسح  - 2
راک نیا  يارب  هک  تساوخ  یم  تسا و  يا  هراکدـب  نز  وا  هک  دـنناد  یمن  رگم  دـنا  هدرک  کـمران  هقطنم  تسرپرـس  ار  هشحاـف  ]...[ 

.مرادن یتمس  هک  متفگ  وا  هب  نم  منک  مادقا 

وا زا  اهنز  هدوب و  یماهتا  نینچ  ضرعم  رد  هشیمه  هنافسأتم  زین  نیون  ناریا  هتشذگ  بزح  رد  وا  مسانـش  یم  بوخ  یلیخ  ار  نم ]...[ 
اهنآ يارب  هک  دوب  فورعم  دوب و  دیعس  داوج  نامداش و  نیدلاءایض  اب  هطبار  يرارقرب  هب  مهتم  مه  هتـشذگ  رد  وا  دنتفرگ  یم  هلـصاف 

ترهـشءوس نیا  اـب  نز  نیا  تروص  ره  هب  .دوب  ماـهتا  نیا  ضرعم  رد  هشیمه  زین  ماـن ]...[  هب  يرگید  نز  دـنک  یم  ییاـشگ  لکـشم 
! دنیرفایب راختفا  بزح  يارب  ات  تسا ، هدش  کمران  رد  زیخاتسر  بزح  هقطنم  سیئر 

اب يا  هسلج  رد  هدش و  سلجم  ناگدنیامن  ناماد  هب  تسد  راگزومآ  دیشمج  مدناوخ  اه  همانزور  رد  تشاد  راهظا  یمق  هلا  فطل  - 3
ار امش  ام  هک  تسا  هدرک  سامتلا  اهنآ  هب  یضایر  روضح 
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دیراد و یبزح  تیلاعف  هن  دیتسه و  اه  نوناک  رد  هن  اهامـش  زا  مادک  چیه  الاح  دـینک  تمدـخ  زیخاتـسر  بزح  رد  هک  میدرک  لیکو 
نوچ هک  تسا  هدیشک  اعدتسا  تساوخرد و  هب  شراک  نایاپ  رد  هرخالاب 

هلادبع ندید  هب  نم  دعب  زور  تفگ  هدش  دای  دنشاب ، هتشاد  یتیلاعف  دننک و  تسرد  نوناک  اهنآ  لقاال  دوش  یمن  لیکشت  ینوناک  چیه 
خساپ رد  یضایر  مدرک  لاوئس  وا  زا  عوضوم  هرابرد  متفر و  یضایر 

سلجم ياهزور  رد  الکو  اریز  تسا ، هدوبن  يراب  دنب و  یب  نیا  هب  يا  هرود  چیه  تفگ  نم  لاوئس 

اهنیا دسر ، یمن  مه  رفن  هب 90  هدع  یتح  تاقوا  رتشیب  رد  دنوش و  یمن  رضاح  مه  ینلع  هسلج  يارب 
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مرـش ناگدنیامن  زا  یـضعب  دننک  یمن  تیاعر  اقلطم  ار  سلجم  ماظن  زین  سلجم  لخاد  رد  دنتـسین و  دـنب  ياپ  یبلطم  چـیه  هب  ًالـصا 
هک زین  هتشذگ  هتفه  دنرادن  يا  هراچ  یلو  دنتسه  سلجم  رد  هک  دنراد 

هلا بیبح  یـسیئر و  رتکد  دـندوب  هدـمآ  تارباخم  نامتخاس  هب  تارباخم  ياهتفرـشیپ  هدـهاشم  يارب  سلجم  ناگدـنیامن  زا  يا  هدـع 
درک ناونع  عمج  روضح  رد  يریزو  دیعـس  هب  باطخ  یـسیئر  دندومن ، ناونع  سلجم  بزح و  دروم  رد  ار  بلاطم  نیمه  نیع  رفداد 

.دیدنخ یم  نارگید  شیر  هب  الاح  هک  دوب  امش  اب  ادخ  هک 

يا هدع  ار  زیخاتـسر  بزح  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  مدرم  تاعومـسم  تادـهاشم و  تاراهظا و  الاب و  بلاطم  عومجم  زا  هبنـش -  هیرظن 
دنا و هدروآرد  لیطعت  لاح  هب  یتقایل  یب  یعالطا و  یب  یناوتان و  تلع  هب  ای  صاخ و  يریگ  فده  ای  دمع و  يور  زا  ای  ناوتان  دارفا 

لاحشوخ ادیوه  ياقآ  همه  زا  شیپ  تسا  نیا  ملسم  ردق  دوش  یمن  هرادا  تروص  نیا  هب  بزح  نیا  هک  دننک  دومناو  هک  دنراد  دهعت 
هجاوم هدرکن  لصاح  یقیفوت  نونکات  هک  نانچ  نآ  بزح  هرادا  رد  راگزومآ  دیشمج  رگا  دش  دهاوخ 

ياهراک رد  تکرش  هقباس  هنوگ  چیه  هک  وا  رانک  رد  نویامه  شویراد  نداد  رارق  .دوش  تسکش  اب 

لکریبد تنواعم  تسپ  رد  یکشزپ  رهچونم  ءاقبا  ای  هتشادن و  ار  یتالیکشت  تیریدم  یعامتجا و 

هب دناوت  یم  یتلوص  يروح  سردم و  ءایض  باختنا  ای  تسا و  یلکلا  رمخلا و  مئاد  يدرف  هک  بزح 

يروط نامه  دباوخ و  یم  نیگنس  راب  هلوک  نیا  ریز  هتسکش  ياپ  اب  رفاسم  نیا  هک  دنک  نشور  حوضو 

تاعامتجا بزح و  هرابرد  ار  يرگید  خلت  هبرجت  ناریا  تلم  هدش  يروآدای  تارک  هب  هتشذگ  رد  هک 

همین لقاال  يوس  هب  وا  ندـنادرگزاب  هک  دراد  یم  رب  يدامتعا  یب  يوس  هب  يرگید  مدـق  هجیتن  رد  هک  دـنک  یم  هبرجت  مه  زاـب  یبزح 
ياه نوناک  زا  یگدروخرس  نیا  .دهاوخ  یم  ینالوط  نامز  هتشذگ 

.دـنا هدرواین  راب  هب  داقتعا  یب  قیالان و  ناوتان و  ناربهر  زج  ار  لصاح  نیا  دـشاب و  دـناوت  یمن  تلم  يدامتعا  یب  لـصاح  زج  یبزح 
نینچ دنک و  کش  دوخ  تاداقتعا  دوجو  رد  یتح  یمدآ  هک  نآ  رگم 

ناربهر رگا  .تسین  لاکـشا  زا  یلاخ  شلوبق  هک  دننک  نینچ  دیاب  ای  دنا  هدـش  یئاطخ  نینچ  بکترم  هدـیمهف  اه  نآ  هک  دـنک  روصت 
دنسرب یتقایل  یب  یناوتان و  هب  بزح  هرادا  يربهر و  رد  زیخاتسر  بزح 

بزح هب  دارفا  رد  ینامیا  یب  يداقتعا و  یب  صخالاب  هعماج و  ریگنماد  شریذپان  ناربج  نایز 

دیابن سویأم  اما  .میرادن  يا  هلصاف  كاندرد  هجیتن  نیا  ات  زورما  هک  تسا  فسأت  ياج  دوش و  یم 

هاشنهاش رظن  روظنم  هک  دـنناشکب  یهار  هب  ار  بزح  دوخ  ندرک  ادـف  اـب  تکلمم  هداد  ناـحتما  نازابرـس  تمدـخ و  ناقـشاع  میـشاب 
(1) .تسا رهمایرآ 
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داقتنا تأرج  یبزح  ياهنوناک  ياضعا  هک  درک  فارتعا  دادرخ 1356  رد 31  یلم ، ياروش  سلجم  هدنیامن  دـنوگیب ، گنهرف  زیورپ 
يدرف هاگره  دنرادن و  ار  ییارجا  يرادا و  ياههاگتسد  زا 

رد .دریگ  یم  رارق  بیقعت  هذـخاؤم و  دروم  طبر  يذ  ياههاگتـسد  يوس  زا  تدـش  هب  دـیامن  داقتنا  هب  تردابم  نوناـک  تاـسلج  رد 
ياهنوناک ییآراکان  هب  هراشا  هک  يو  نانخس  زا  ییاهشخب 

: تسا هدمآ  نینچ  دوب ، یبزح 

ص:419
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یبزح ياه  هتیمک  ای  نوناک و  رد  هک  هاگ  نآ  دـنهد  یم  لیکـشت  ار  تلود  نادـنمراک  هورگ  هک  ام  زیزع  نانطومه  موش  یم  رکذـتم 
یناریا هعماج  وضع  مان  هب  یبزح و  سدـقم  لوصا  بلاق  رد  هاشنهاش  نامرف  زا  هدافتـسا  اب  هک  دـننک  ساـسحا  یبوخ  هب  دـیاب  دنتـسه 

داقتنا هلحرم  رد  یتح  اهرظنراهظا و  انایحا  تاـسلج و  هنوگ  نیا  رد  تکرـش  تلع  هب  دـیابن  هتـشاد و  ار  دوخ  دـیاقع  زاربا  رد  تینما 
زا هدنزاس 

هیبش ياه  لاقتنا  دننام  یبزح  ياهتیلاعف  زا  یشان  یهیبنت  تارثا  يالتبم  هتـساوخان  یفالخ  ای  تساوخزاب و  دروم  دوخ  عوبتم  هاگتـسد 
.دنوش نآ  ریاظن  دیعبت و  هب 

تایح زا  هلحرم  ره  رد  ناشیا  دوخ  هک  بزح  یـسایس  رتفد  سیئر  ریزو و  تسخن  ادـیوه  ياـقآ  باـنج  هجوت  بلج  رد  ار  دروم  نیا 
عفادم هاشنهاش و  نیمارف  يارجا  رد  دقتعم  ییاشوک  یسایس 

دنتسه هدوب و  یبزح  لوصا  تیاعر  هب  نمؤم  هدنزاس و  داقتنا  دیاقع و  زاربا  رد  يدازآ  نیمأت 

هداد و رادشه  ییارجا  ياه  هاگتسد  اه و  هناخترازو  هب  ار  رثؤم  هجوت و  لباق  هتکن  نیا  یـضتقم  نکمم و  وحن  هب  ات  میامن  یم  ضرع 
(1) .دنیامرف کمک  مدرم  رتشیب  هچ  ره  تکراشم  يدنمقالع و  تاعوضوم  هب 

رد دـش و  یم  هیهت  كاواس ، هژیو  هب  فلتخم ، ياههاگتـسد  يوس  زا  هک  یتاـشرازگ  زین  اـهداقتنا و  تاـضارتعا و  نیا  ماـمت  مغر  هب 
رما نالوئسم  تفرگ ، یم  رارق  بزح  هیاپدنلب  تاماقم  رایتخا 

رت قیمع  يرظنم  زا  دندماینرب  ددصرد  دندادن و  ناشن  یهجوت  نارحب  یلصا  ياه  هشیر  هب  زگره 

ریگیپ و اـهنت  هن  دـش ، یم  وجتـسج  تالکـشم  نیا  عـفر  يارب  هک  ییاـهلح  هار  .دـنهد  رارق  یـسررب  دروـم  ار  هدـمآ  شیپ  تالـضعم 
مکح رد  هکلب  تفرگ ، یمن  فده  ار  یلصا  مالآ  دوبن و  یگشیمه 

شرتسگ زا  يریگولج  ياههار  زا  یکی  دـش  هراشا  هکناـنچ  .تشاد  يزیچاـن  رایـسب  رثا  مه  تدـم  هاـتوک  رد  یتح  هک  دوب  ینکـسم 
هامریت رد  .دوب  لاعف  ریغ  ياهنوناک  هاگیب  هاگ و  یلیطعت  نارحب 

هک 50 دـش  اعدا  مه ، لاس  نامه  دادرم  رد   (2) .تسا هدش  لیطعت  نانمس  ناتـسا  رد  لاعفریغ  یبزح  نوناک  هک 50  دش  مالعا   1356
(3) .تسا هدش  يزاسزاب  ناهبهب  رد  یبزح  لاعفریغ  نوناک 

رد .دوب  یبزح  ياهنوناک  ياضعا  دادـعت  شهاک  دـش ، وجتـسج  یبزح  ياهنوناک  ریگنماد  نارحب  لیدـعت  يارب  هک  ییاههار  رگید  زا 
راکـشآ جیردت  هب  اما  .دوب  هدش  نییعت  رفن  رثکادح 200  رفن و  لقادـح 100  نوناک  ره  ياضعا  یبزح  ياهنوناک  لیکـشت  همان  نیئآ 
یماگنه دنور  نیا  .دـنوش  یم  عمج  مه  درگ  یبزح  ياهنوناک  تاسلج  يرازگرب  يارب  هرفن  ات 200  یتیعمج 100  تردن  هب  هک  دش 

میدرمشرب ار  نآ  زا  ییاه  هشوگ  نیا  زا  شیپ  هک  یلماوع  هب  انب  هک  دش  نایامن  رتشیب 

روط هب  اهنوناک  زا  یهجوت  لباق  دادعت  تفای و  هقباس  یب  یتعرس  یبزح  ياهنوناک  تیلاعف  دوکر 
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رادژک و تیلاعف  هب  زونه  هک  ییاهنوناک  زا  يدایز  دادعت  لاح ، نامه  رد  دیدرگ و  فقوتم  هرسکی  اهنآ  تیلاعف  دندش و  لیطعت  یلک 
ادیپ ورین  شزیر  تدش  هب  دنداد  یم  همادا  دوخ  زیرم 

همان نیئآ  نتفرگ  رارق  رایعم  تروص  رد  هک  دـش  راکـشآ  نیاربانب ، .دـندرک  یم  تکرـش  تاسلج  رد  رتمک  اـهنآ  ياـضعا  دـندرک و 
.تفای دنهاوخ  تیلاعف  ءاقب و  ناکما  يرتمک  یبزح  ياهنوناک  قباس ،

هب 21 ار  یبزح  ياهنوناک  ياضعا  دادعت  دـیدج ، يا  همان  نیئآ  قبط  دـمآرب  ددـص  رد  زیخاتـسر  بزح  ییارجا  تأیه  لیلد  نیمه  هب 
(1) .دهد شهاک  نیشیپ  نازیم 

رارق زیخاتسر  بزح  ییارجا  تأیه  هجوت  دروم  یتقو  یبزح ، ياهنوناک  ياضعا  دادعت  شهاک 

شیازفا راتساوخ  درک و  داقتنا  اهنوناک  نیا  تیلاعف  يدج  دوکر  هب  تبسن  هاش  هک  تفرگ 

« هاـشنهاش دومنهر   » يریگیپ رب  زین  ناـبآ 1355  رد  بزح  مود  هرگنک  دـش و  یبزح  ياـهنوناک  رد  دونـش » تـفگ و   » یفیک یمک و 
نآ ساسا  رب  هک  دروآ  لمع  هب  قباس  هماـن  نیئآ  رد  يا  هیحالـصا  ییارجا  تأـیه  رذآ 1355  رد 6  بیترت ، نیدب  .داد  ناشن  تیدـج 

ياهنوناک ياضعا  دادعت  لقادح 

يارب فلتخم  ياهرهـش  یتـیعمج  ياهتیدودـحم  هراـبرد  هک  یطباوـض  نینچمه   (2) .دـش نییعت  نت  رثکادـح 100  نـت و  یبزح 50 
قباس همان  نیئآ  نتم  زا  دوب  هدش  هداهن  یبزح  ياهنوناک  لیکشت 

ترافـس .دریگ  قنور  یبزح  ياهنوناک  تیلاعف  دنتـشاد  راظتنا  ثبع  هب  بزح  نالوئـسم  هیحالـصا ، نیا  ماـجنا  اـب   (3) .دیدرگ فذح 
اب داتـسرف  دوخ  عوبتم  تلود  هجراـخ  روـما  ترازو  هب  دنفسا 1355 ،  3 هیروف 1977 / رد 22  هک  یـشرازگ  یط  نارهت  رد  اـکیرمآ 

همان نیئآ  رد  هک  یتارییغت  هب  هراشا 

یسررب ریز  حرـش  هب  ار  یبزح  ياهنوناک  بزح و  ریگنماد  تالکـشم  دوب ، هتفرگ  تروص  یبزح  ياهنوناک  تیلاعف  لیکـشت و  قباس 
ساسا رب  .داد  رارق  بیوصت  دروم  ار  یبزح  تالیکشت  رد  مهم  رییغت  کی  ماجنا  زیخاتـسر  بزح  ییارجا  رتفد  ربماسد ، هام  رد  : » درک

ياه نوناک  هبوصم  نیا 

یبزح تاسلج  رد  رتشیب  رظن  لدابت  ات  دوب  دـنهاوخ  وضع  ات 100  ياراد 50  دنشاب  وضع  ات 200  ياراد 100  هک  نیا  ياـج  هب  یبزح 
رد بزح  ینونک  ماقرا  رامآ و  ساسا  رب  .دشاب  ریذپ  ناکما 

زکرمتم نارهت  رد  نآ  نوناک  هک 3868  نوناک  رازه  رد 51  یبزح  وضع  نویلیم  روشک 4/5  رساترس 

اب هک  دنا  هدمآ  رد  يا  هزوح  ياههورگ 450  تروص  هب  اه  نوناک  دنریخأت و  هفقو و  راچد  زونه  یناتـسا  ياه  نامزاس  .دراد  هدـش ،
نوناک دارفا  رثکا  هک  دنراد  ناعذا  راگزومآ  راک  هزات  ناکیدزن  زا  نت  دنچ  نویامه و  .دنرادن  یتقباطم  نادنچ  یناتـسا  ياه  تسایس 

هن .دنتسه  وضع  امسا  اهنت  اه 
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نیا .دـنزاس  يراج  بزح  ياهگر  رد  ار  يا  هزات  نوخ  دـنا  هتـسناوتن  کی  چـیه  نیریز ، تالیکـشت  هن  نامزاس و  سأر  ياهدومنهر 
نارگید هک  تسا  نیا  رد  بلطم  يراوشد  .تسا  هتخیگنارب  ار  يرایسب  دیاقع  شیتفت  زین  یبزح و  تاماقم  رایـسب  تیـساسح  عوضوم 

، بزح هک  تسا  هتفگ  یـصوصخ  روط  هب  اـنلع و  نویاـمه  .دـنرادن  ناریا  ینونک  یـسایس  تفاـب  رد  بزح  شقن  زا  یتسرد  تشادرب 
همکاح و بزح 

ياه هیسالجا  رد  بلطم  نیا  حیرشت  اریز  دنا  هدش  درسلد  بزح  ءاضعا  رثکا  .تسین  تلود  زا  یشخب 

رگ تراظن  شقن  بزح  هک  دـنهاوخ  یم  بزح  ناربهر  .تسا  هدومن  لمحت  ار  ییاه  تیدودـحم  اهنآ  يدرف  تاعقوت  رب  ارهاظ  ریخا 
ياه هیرظن  دیاقع و  عبنم  هدرک و  افیا  ار  تلود  لامعا  رب 

يرایسب نکیل  دشاب ، مدرم  ياه  هدوت  هب  نداد  شزومآ  يارب  يا  هلیسو  نارادمتسایس و  يارب  نوگانوگ 

(1)« .دنا هداد  صیخشت  یتموکح  تردق  هب  ندیسر  يارب  یهار  ار  نآ  یبزح ، نیلاعف  صوصخ  هب 

بکرم ار  هرفن  یتأیه 23  قوف ، همان  نیئآ  رد  هتفرگ  تروص  تاحالصا  يارجا  نسح  يارب  بزح  نالوئسم  روبزم ، تارییغت  لابند  هب 
تیلاعف هب  بزح  ياهناتـسا  نالوئـسم  اب  يراکمه  نمـض  اـت  دـندرک  روشک  فلتخم  ياـه  ناتـسا  هناور  بزح ، تالیکـشت  هخاـش  زا 

حوطس رد  بزح  نالوئـسم  زین  رکذلا و  قوف  تأیه  هکنیا  رد  يد 1355 ، شرازگ 15  رد  كاواس  .دنشخب  كرحت  یبزح  ياهنوناک 
: تسا هدرک  دیدرت  دنهد ، يریگمشچ  شهاک  ار  یبزح  ياهنوناک  تیلاعف  رب  مکاح  نارحب  دنناوتب  فلتخم 

رد بزح  ییارجا  تأـیه  ریخا  هماـن  بیوصت  عوضوم  دـنک  یم  شـالت  نآ  هب  نداد  ناـماس  رـس و  تهج  بزح  هک  یلئاـسم  زا  یکی 
هک یتاـهد  رد  دـشاب و  رفن  رثکادـح 100  رفن و  لقادـح 50  نوناک  ره  ياضعا  تسا  رارق  هک  تساه  نوناـک  ياـضعا  لـیلقت  دروم 

نوناک کی  تسا  رفن  اهنآ 250  تیعمج 

رظن نیا  يارجا  يارب  اـت  دوش  یم  لیکـشت  تالیکـشت  هخاـش  بزح و  رد  یتاـسلج  لـبق  زور  دـنچ  زا  روظنم  نیا  هب  .ددرگ  لیکـشت 
هب دـشاب  گـنهامه  روشک  حطـس  رد  هک  یقیرط  هب  ار  دـیدج  حرط  نیا  ندرک  هداـیپ  راـک  هوحن  دـننک و  تمیزع  اهناتـسا  هب  يدارفا 

.دنهدب شزومآ  اهناتسا  یبزح  نالوئسم 

رب هک  هداد  روتـسد  بزح  رگید  فرط  زا  .تفر  دنهاوخ  اهناتـسا  هب  امامت  هعمج 17/10/35  زور  ات  دنتـسه  رفن  هک 23  اه  تأیه  نیا 
نامرف نیا  داوم  اب  هک  روشک  حطـس  رد  اه  نوناک  دارفا  تارظن  یهاشنهاش  نویـسیمک  لیکـشت  دروم  رد  هناـهاش  ریخا  ناـمرف  ساـسا 

اهرهش زا  دشاب  هتشاد  یگنهامه 

زا ات  دنراد  لاسرا  زکرم  یبزح  داتس  هب  اج  کی  هدیدرگ و  نیودت  ناتسا  زکرم  رد  يروآ و  عمج 

روشک حطـس  رد  دوجوم  عضو  رد  تسا  ملـسم  هچنآ  .ددرگ  لاسرا  یهاشنهاش  نویـسیمک  هب  یـسررب  تهج  نارهت  رد  بزح  قیرط 
رب رد  ار  یلحم  لئاسم  ياه  هبنج  رتشیب  دننک  یم  حرطم  هک  یبلاطم  دنتسه و  دودعم  یلیخ  نکل  دوش  یم  لیکشت  اه  نوناک  تاسلج 

هچنانچ تسا  یهیدب  .دریگ  یم 
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ددجم تیلاعف  دنشوکب  بزح  دیدج  رداک  رظن  يارجا  رد  هنامیمص  دنناوتب  اهناتسا  یبزح  نالوئسم 

ص:422

.228 صص 227 -  لوا ، دلج  اکیرمآ ، یسوساج  هنال  دانسا  هعومجم  یسوساج ؛ هنال  دانسا  رشن  زکرم  - . 1
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.دوب دهاوخ  ریذپ  ناکما  اه  نوناک 

نیا لاح  ره  هب  یلو  تسین  اه  نوناک  دارفا  جیسب  تهج  تسخن  هلحرم  رد  زین  ناتـسا  هب 23  نارهت  زا  رفن  ترفاسم 23  هبنش -  هیرظن 
یبزح نالوئسم  نیا  دنهد و  یم  ماظن  اهراک  هب  طقف  دارفا 

(1) .دنریگب رکف  رظن و  اه  نوناک  زا  هک  دننک  باختنا  یقیرط  دنیامن و  لابند  ار  ماظن  نیا  یتسیاب  هک  دنتسه  تایالو 

روشک فلتخم  طاقن  هب  ییاهتأیه  مازعا  اب  دنتفرگ  میمصت  یبزح  ياهنوناک  ندرک  رت  لاعف  يارب  بزح ، نالوئسم  هامدادرم 1355  رد 
ییاتـسور قطانم  اهرهـش و  یخرب  زا  اهتایه  نیا  .دـنیامن  قیوشت  رتشیب  كرحت  هب  ار  نآ  ياضعا  اهنوناک ، لمع  هطیح  یبایزرا  نمض 

هـس زا  یبزح  ياهنوناک  یبایـشزرا  اهنآ  يارب  .دندوب  هداد  ماجنا  یتارکاذم  زین  اهنوناک  ءاضعا  زا  يدارفا  اب  هدرک و  ندـید  زین  روشک 
ياهرایعم یتالیکشت  دعب  رد  .تاراظتنا  اه و  هشیدنا  دعب  ج ) ءاضعا ، بیکرت  دعب  ب ) یتالیکشت ، دعب  فلا ) دوب : هدش  حیرشت  رظنم 

ياهنوناک تیلاعف  نازیم  تسناوت  یم  ریز 

: دیامن يراذگشزرا  ار  یبزح 

.فلتخم ياهنامز  رد  نآ  ظفح  هدش و  ینیب  شیپ  ماقرا  اب  نوناک  ءاضعا  دادعت  قیبطت  - 1

.بزح رظن  اب  نوناک  هسلج  لیکشت  لحم  نییعت  - 2

.کیتارکومد یطیحم  رد  هسیئر  تأیه  تاباختنا  يارجا  - 3

.يدعب تاسلج  رد  ءاضعا  تکرش  نازیم  - 4

.تاسلج تدم  - 5

.تاسلج نیب  لصاوف  - 6

.نوناک تمدق  - 7

: زا دنترابع  راصتخا  هب  هک  فیاظو  حرش  رد  هدش  ینیب  شیپ  فیاظو  هب  هدش  باختنا  هسیئر  تأیه  ییانشآ  - 8

.راب کی  هتفه  راهچ  ای  ود  تاسلج  مظنم  لیکشت 

.تاسلج مظن  ظفح 

.اهنآ روضح  مدع  للع  یسررب  نوناک و  ءاضعا  بایغ  روضح و  هب  هجوت 

.اهنآ عقوم  هب  لاسرا  تاسلج و  تروص  قیقد  حیحص و  ریرحت 
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.اه نوناک  تامیمصت  هحورطم و  تارظن  اهتساوخ و  يریگیپ 

.نانآ تاصخشم  تراک  نوناک و  ءاضعا  مان  تبث  رتفد  میظنت 

.رگید دانسا  قاروا و  ریاس  اه و  نوناک  تاسلج  تروص  ءاضعا و  تاصخشم  طبض  روظنم  هب  مظنم  ویشرآ  داجیا 

ص:423

417611 .ش پ : یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  ویشرآ  - . 1
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(1) .یبزح ياه  همانرب  يارجا  رد  يراکمه 

كالم ار  ریز  ياهرایعم  دندوب  فظوم  یبزح  ياهنوناک  ياضعا  بیکرت  دـعب  رب  تواضق  یـسررب و  رد  زیخاتـسر  بزح  نابایـشزرا 
: دنهد رارق  دوخ  تواضق  لمع و 

.نادرم نانز و  تکراشم  تبسن  درم و  نز و  کیکفت  هب  نوناک  ءاضعا  دادعت  - 1

.ءاضعا نس  طسوتم  هدش و  ینیب  شیپ  نیزاوم  اب  نوناک  ءاضعا  نس  قیبطت  - 2

.نوناک رد  داوس  اب  ءاضعا  دادعت  - 3

.یتاعلاطم ياه  نویسیمک  رد  تکرش  نوناک و  رد  یبزح  رظن  هطقن  زا  ءاضعا  تیلاعف  نازیم  - 4

.نوناک رد  هعماج  فلتخم  ياههورگ  تکراشم  ظاحل  زا  نوناک  ءاضعا  بیکرت  - 5

(2) .ناکما دحرس  ات  نوناک  سسؤم  ءاضعا  ءاقبا  رییغت و  مدع  - 6

هب ریز  حرـش  هب  دـندوب ، هتفرگ  رظن  رد  یبزح  ياـهنوناک  تاراـظتنا  اـه و  هشیدـنا  لداـعت  هـجرد  شجنـس  يارب  هـک  مـه  ییاـهرایعم 
: دندومن دزشوگ  بزح  یمازعا  نابایشزرا 

.نوناک لحم  هب  هجوت  اب  نوناک  رد  هحورطم  یبزح  یمومع و  یلحم ، لئاسم  تبسن  - 1

.فلتخم تاعوضوم  لابق  رد  اه  میمصت  اهرظنراهظا و  هوحن  عون و  - 2

.نوناک ياضعا  يوگتفگ  دروم  بلاطم  ریاس  هب  نآ  تبسن  یسایس و  شزومآ  يارجا  هب  هجوت  فطع  نازیم  - 3

هناگ هس  لوصا  یلم و  تیوه  تخانـش  فارطا  رد  هدـش  ماجنا  ياه  ثحب  ینهیم و  یلم و  لئاسم  هب  نوناـک  ءاـضعا  هجوت  نازیم  - 4
.ناریا تلم  زیخاتسر  بزح  ریذپانرییغت 

.ینهیم یلم و  ياهزور  تشادگرزب  رد  نوناک  تکراشم  نازیم  - 5

.یبزح هرداص  تاروتسد  يارجا  رد  یقطنم  تعرس  موزل  هب  نوناک  هجوت  نازیم  - 6

(3) .اه نوناک  رد  هحورطم  تاراظتنا  اهداهنشیپ و  ندوب  نکمم  یقطنم و  - 7

، داد یم  ناشن  رما  تایعقاو  هچنآ  فالخ  رب  روشک  رسارس  یبزح  ياهنوناک  درکلمع  یبایـشزرا  يارب  زیخاتـسر  بزح  یمازعا  تأیه 
راک زا  يا  هدننک  مرگلد  دعاسم و  تواضق  هتفر ، مه  يور 
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ادـیپ ناماس  رـس و  یبزح  ياهنوناک  رود  نادـنچ  هن  يا  هدـنیآ  رد  هک  داد  هدـعو  داد و  شرازگ  بزح  تیریدـم  هب  یبزح  ياهنوناک 
یط ار  دوخ  یبایزرا  تاعلاطم و  هجیتن  یمازعا  تأیه  .دننک 

ص:424

تبث 3157 هرامش  هب  ناریا  رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  هناخباتک  یسراف  كرادم  شخب  رد  لمعلاروتسد  نیا  زا  يا  هخـسن  - . 1
.تسا طوبضم 

تبث 3157 هرامش  هب  ناریا  رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  هناخباتک  یسراف  كرادم  شخب  رد  لمعلاروتسد  نیا  زا  يا  هخـسن  - . 2
.تسا طوبضم 

تبث 3157 هرامش  هب  ناریا  رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  هناخباتک  یسراف  كرادم  شخب  رد  لمعلاروتسد  نیا  زا  يا  هخـسن  - . 3
.تسا طوبضم 
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(1): داد رارق  بزح  نالوئسم  رایتخا  رد  ریز ، حرش  هب  یلودج 

: درم  400/046/1 نز :  500/919/3 اه : نوناک  ءاضعا  دادـعت  .700/24 اهاتسور : رد   600/11 اهرهـش : رد   36300 اه : نوناک  دادـعت 
ياه نوناک  دصرد  %. بیرق 30 نوناک : ره  رد  نادرم  ناـنز و  تکراـشم  تبـسن.رفن  دادعت 110  نوناک : ءاضعا  دادـعت  .100/873/2

رد ءاضعا  روضح  عضو.اه  نوناک  لک  % 63 يا : هسلج  کی  ياه  نوناک  دصرد.اه  نوناک  لک  % 37 مظنم : یموادت  تاسلج  ياراد 
اتبـسن تاسلج : مظن.دوش  یم  تیاعر  تاسلج  رد  ءاضعا  موس  کی  لقادـح  روضح  اه و  نوناک  همان  نیئآ  هدام 5  یموادت : تاسلج 

: تامیمـصت ذاختا  هوحن.تسا  هدوب  رتشیب  ای  رتمک  اضعب  هتفه و  راهچ  اـمومع  يدـعب : تاـسلج  لـصاوف.تسا  هدوب  ینتفریذـپ  بوخ 
دروم رد  دروم  جـنپ  نوناک : کی  زا  بزح  هب  لصاو  تاـسلج  تروص  دادـعت  طـسوتم.دوش  یم  یـسارکومد  تیاـعر  هتفر  مه  يور 

لاسرا.دوش رتهب  یـسایس  شزومآ  اب  دـیاب  یلو  تسا  بوخ  اتبـسن  تاسلج : تروص  تیعماج  نازیم.تسا  هدوب  موادـتم  ياه  نوناـک 
یماسا طبض  تبث و  رتفد  عضو.تسا  هدش  هداد  مزال  تارکذت  درادن و  نوناک : ویشرآ  عضو.تسا  بترم  بزح : هب  تاسلج  تروص 

: فلتخم ياههورگ  تکراشم  رظن  هطقن  زا  نوناک  ءاضعا  بیکرت.تسا  هدـش  هداد  رارقتـسا  هتـشادن و  دوجو  اضعب  بزح : رد  ءاضعا 
تفگ و دروم  لئاسم  دـصرد.تسا  هدـش  هداد  مزال  تارکذـت  هک  هدـشن  تیاعر  طاقن  زا  یـضعب  رد  هدـش و  تیاعر  طاقن  رتشیب  رد 
هب اهنوناک  هجوت  نازیم.داهنـشیپ  لباق  اـضعب  نکمم و  ارثکا  اهداهنـشیپ : اـهرظنراهظا و  %. یبزح 10 یمومع 20 % یلحم 70 % دونش :

.تسا بوخ  ینهیم : یلم و  ياهزور  تشادگرزب  مسارم  رد  اهنوناک  تکراشم  هوحن.تسا  بوخ  ینهیم : یلم و  لئاسم 

دوجوم تاناکما  اب  یبزح  ياهنوناک  زیخاتسر و  بزح  تیلاعف  هطیح  هک  تسا  نیا  تیعقاو 

ص:425

تبث هرامش  هب  ناریا  رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسـسؤم  هناخباتک  یـسراف  كرادم  شخب  رد  یبایـشزرا  لودج  نیا  زا  يا  هخـسن  - . 1
.تسا طوبضم   3157
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لکشتم روشک  رـسارس  یبزح  ياهنوناک  رد  زیخاتـسر  بزح  وضع  یناریا  تیعمج  دش  یم  اعدا  هک  یلاح  رد  .تشادن  یبسانت  زگره 
هدـیدرگ داجیا  یبزح  ياه  هتـسه  نیرت  یلـصا  اب  بزح  نالک  تیریدـم  نایم  یمیقتـسم  طابترا  مظنم ، تاسلج  لیکـشت  اـب  هدـش و 

نادقف بزح و  زا  یمومع  لابقتـسا  مدع  طیارـش  رد  تسین و  شیب  يرادنپ  ندیـشیدنا  هنوگ  نیا  هک  دـش  راکـشآ  دوز  یلیخ  تسا ،
یناسنا يورین  دیدش  دوبمک  زین  دشاب و  هتشاد  ییارجا  تنامض  هک  یمجسنم  يزیر  همانرب 

هلحرم هب  ار  یبزح  هیاپدنلب  نالوئسم  صقان  دنچ  ره  ياه  همانرب  فادها و  دناوتب  هک  دمآراک 

، لاـح ناـمه  رد  .دـیامن  یم  ثبع  رایـسب  ناریا  هعماـج  رب  شا  یعاـمتجا  یـسایس ، هرطیـس  رد  بزح  تیقفوم  راـظتنا  دراذـگب ، ارجا 
، یبزح فلتخم  ياهیزیر  همانرب  اه و  همان  نیئآ  اه ، لمعلاروتسد 

دیاش ینایم و  ياه  هدر  یبزح  نالوئسم  دوخ  یتح  هک  ییاج  ات  دوب ؛ هدشان  فیرعت  یلک و  رایسب 

.دنتشاد لمع  هطیح  رد  نآ  نتسب  راک  هب  یگنوگچ  زا  یقیقد  طابنتسا  اتردن  مه ، رتالاب  حوطس 

نیتسخن رد  ادیوه  سابع  ریما  هک  یقاش  فیلکت  هرابرد  ناگدنیآ  همانزور  لوق  زا  هنومن ، يارب 

: تسا هدمآ  نینچ  دوب ، هدرک  نییعت  اهنوناک  ياضعا  يارب  یبزح ، ياهنوناک  تیلاعف  ياههام 

رـسارس رد  بزح  نالوئـسم  عامتجا  نیتسخن  رد  زورید  رـصع  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  لکریبد  ریزو و  تسخن  ادـیوه  سابع  ریما 
حیـضوت ینارمع  لئاسم  نوماریپ  دنیوج و  تکرـش  یبزح  ياه  نوناک  رد  دـیاب  یلحم  تاماقم  نارادناتـسا و  هک  درک  دـیکأت  روشک 

زین ار  اه  نوناک  ادیوه  .دنهد 

رگید نارادناتسا و  يوس  زا  هک  ینارمع  ياه  همانرب  يدنب  نامز  لودج  هب  هجوت  اب  هک  درک  فیلکت 

بیقعت بـترم  روـط  هـب  ار  ینارمع  ياـه  هماـنرب  ندرک  هداـیپ  ارجا و  یگنوـگچ  دوـش  یم  هتــشاذگ  ناـشرایتخا  رد  یلحم  تاـماقم 
(1) .دننکب

حوطـس رد  زیخاتـسر  بزح  نالوئـسم  یبزح و  ياهنوناک  يوس  زا  زگره  ادـیوه  لمعلاروتـسد  داد  ناـشن  يدـعب  تـالوحت  هکناـنچ 
زا نآ  یسررب  يریگیپ و  هک  دوب  هدیچیپ  یلک و  نانچ  لمعلاروتسد  نیا  ياوتحم  لکـش و  رگید ، يوس  زا  .دشن  یقلت  يدج  فلتخم 

ياهنوناک يوس 

زگره نارهت ، رد  بزح  نالک  تیریدـم  اب  فلتخم  ياهرهـش  اهناتـسا و  رد  بزح  نالوئـسم  طباور  .دومن  یم  هنادرخبان  يرما  یبزح 
لاقتنا یبزح ) ياهنوناک   ) بزح یلصا  ياه  هتسه  هب  یبزح  هقلح  ود  نیا  قیرط  زا  رمتسم  روط  هب  بزح  روما  هک  دوبن  مجـسنم  نانچ 

هجیتن رد  و  هتفای ،

هب نارهت  رد  بزح  تیریدم  يوس  زا  يا  هرفن  دنچ  ياهتأیه  یهاگ ، .دـیآ  دـیدپ  نآ  تیریدـم  اب  بزح  ياضعا  نایم  يدـج  یلماعت 
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نوگانوگ حوطـس  اـب  ار  زکرم  رد  بزح  تالیکـشت  تیریدـم و  یفیک  یمک و  طاـبترا  اـت  دـش  یم  مازعا  روشک  فلتخم  ياهناتـسا 
روشک فلتخم  قطانم  رد  یبزح 

ص:426

ص 1 و ص 4. نابآ 1354 ، هبنشجنپ 29  ش 2376 ، لاس 8 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 1
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هطیح ایناث ، درک و  یمن  يوریپ  یصاخ  هدعاق  مظن و  زا  اه  تأیه  نیا  مازعا  ًالوا ، اما  .دهد  هعسوت 

میناد یم  هکنانچ  دهد و  رارق  ششوپ  تحت  زکرم  اب  ار  روشک  رـسارس  رد  بزح  طابترا  هک  دوب  نآ  زا  رتدودحم  اه  تأیه  نیا  لمع 
(1) .تشادن مه  يرارمتسا  اه  تأیه  نیا  مازعا 

هک درک  فارتعا  تأیه  نیا  ياضعا  زا  یمساق  يدهم  دنفسا 1355 ، خروم 7  زیخاتسر  بزح  ییارجا  تأیه  هسلج  نیمود  یس و  رد 
: تسا هدیناشک  یلیطعت  هب  ار  روشک  رسارس  یبزح  ياهنوناک  ییاوتحم ، لئاسم  هب  هجوت  مدع 

صخـشم لمعلاروتـسد  کی  رودـص  اب  یطابترا  نادـنچ  دـناوت  یمن  ًالوصا  اهنآ  تیلاعف  نتـشاد  هگن  مرگ  اـه و  نوناـک  ندرک  هرادا 
لیکـشت ناشدـصرد  داتفه  مه  زاب  اه  نوناک  هک  دـش  هچ  یلو  دـش  رداص  یلمعلاروتـسد  نینچ  لبق  هام  دـنچ  هک  اریز  دـشاب ، هتـشاد 

راک زاغآ  هب  اه  نوناک  ینونک  عضو  .دندشن 

يدح هب  بزح  یهدنامزاس  راک  رد  تیمک  هب  هجوت  ددرگ ، یم  رب  هدـش  هجوتم  تیمک  هب  تیفیک  ضوع  هب  هک  بزح  یهدـنامزاس 
.میدیـسر نوناک  رازه  يدنا  هاجنپ و  هب  ام  هک  دوب  نیا  هقباسم  نیا  هجیتن  تفرگرد و  هقباسم  یعون  هب  اهناتـسا  رد  هک  درک  تفرـشیپ 

.تسا يرورض  اه  نوناک  رد  هدننادرگ  تیریدم  کی  دوجو  دنهدب و  تهج  اه  لمعلاروتسد  هب  هک  دنشاب  اه  نوناک  رد  يدارفا  دیاب 
(2) .دنهد شزومآ  ار  دارفا  ات  دتسرفب  اه  نوناک  هب  ظعاو  ای  رگنشور  يا  هدع  کی  دیاب  بزح 

ندیشخب قنور  تهج  هک  داد  حیـضوت  نویامه  شویراد  یبزح ، ياهنوناک  يدمآراکان  لیالد  رد  تاداقتنا  هنوگ  نیا  هب  شنکاو  رد 
: یبزح ياهنوناک  تیلاعف  هب 

ار تارظن  كرتشم  رتفد  نیا  هک  هدـش  لیکـشت  بزح  رد  كرتشم  رتفد  مان  هب  یهاگتـسد  يریگیپ و  تراظن و  هخاش  مان  هب  ینامزاس 
عیزوت داتس  فلتخم  ياه  هخاش  نیب  ار  اهنآ  دنک و  یم  تفایرد 

.دنک یم 

سکعنم نوناک  تارظن  نآ  رد  هک  درک  دهاوخ  رشتنم  ار  ینتلوب  بزح  داتـس  دنا  هدش  شومارف  دننکن  ساسحا  اه  نوناک  هکنیا  يارب 
.تسا هدش 

.دنراد یحیضوت  بلطم  ره  هرابرد  هصالخ  روط  هب  نآ  رد  هک  هدش  يزیر  حرط  مه  اه  نوناک  يارب  ثحب  يامنهار 

.تسا هدش  كرادت  ینیب و  شیپ  یبزح  ناگدنیوگ  تیبرت  همانرب 

(3) .تسا بزح  رایسب  هجوت  دروم  یلحم  ياه  نوناک  لیکشت  همانرب  تسا و  هدش  هداد  بیترت  دونش  تفگ و  تاسلج 

اب وگتفگ  تاقالم و  روشک و  فلتخم  قطانم  زا  زیخاتسر  بزح  دشرا  تاماقم  دیدزاب 

ص:427
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.تسا هدش  مازعا  روشک  فلتخم  ياهناتسا  هب  ادیوه  يوس  زا  یتأیه  نینچ  هامرذآ 1354  راب  کی  طقف  میناد ، یم  هک  ییاج  ات  - . 1
(. ص 45 يد 1354 ، لوا  موس ، هرامش  نارگراک ، زیخاتسر  )

.د  - 121  - 6 - 98 دنس : ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  دانسا  زکرم  - . 2
.د  - 121  - 6  - 100 دنس : ناریا ، رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  دانسا  زکرم  - . 3
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.دـندرک ینیب  شیپ  یبزح  ياهنوناک  ندرک  رت  لاعف  يارب  هک  دوب  يرگید  ياههار  اهنوناک ، یخرب  ياـضعا  یلحم و  یبزح  تاـماقم 
روشک ياهناتسا  زا  یضعب  هب  بزح  يداتس  ياهتمـسق  یخرب  ياسؤر  لکریبد و  نانواعم  ناماقم و  مئاق  زا  يدادعت  دادرخ 1356  رد 

اهدیدزاب دید و  اهترفاسم و  هنوگ  نیا  زا  هلـصاح  جـیاتن  اما   (1) .دنداد ماجنا  یتارکاذـم  بزح  یلحم  تاماقم  اب  دـندرک و  ترفاسم 
.دوب زیچان  رایسب 

یلمعریغ یتافیرشت و  یعطقم ، هشیمه  ابیرقت  یبزح  هدز  نارحب  ياهنوناک  ندرک  لاعف  يارب  بزح  نالوئسم  ياهلح  هار  عومجم ، رد 
اهراب هک  ددـعتم  ياه  همانـشخب  رودـص  .تشادـن  لاـبند  هب  یبزح  ياـهنوناک  تیرثکا  تیلاـعف  فقوت  زج  یلـصاح  هجیتن ، رد  دوب و 
هتسه نیرت  یلـصا  نیا   ) یبزح ياهنوناک  تسناوتن  مه ، هاگیب  هاگ و  یلمعریغ  اتدمع  ياه  هدعو  نداد  هدرامگ و  تمه  نادب  بزح 

هـشیمه زا  رت  غورف  یب  یبزح  ياهنوناک  دش ، یم  يرپس  يرتشیب  نامز  هچ  ره  دراداو و  كرحت  وپاکت و  هب  ار  زیخاتـسر ) بزح  ياه 
، دعب هب  لاس 1356  طساوا  زا  .دندش  یم 

هیاپدنلب نالوئسم  تشادن و  دوجو  هدیشاپورف  یبزح  ياهنوناک  يزاسزاب  هب  ینادنچ  دیما  رگید 

ياهنوناک ندرک  رت  لاعف  يارب  ییاه  هدعو  هاگ ، هگ  هجوت ، لباق  يا  همانرب  نتشاد  نودب  مه  بزح 

دیشمج تشهبیدرا 1357 ، رد   (2) .دندرک یم  ییاشگ  هدقع  ییارجا  يرادا و  ياههاگتسد  یخرب  ندرک  مهتم  اب  دنداد و  یم  یبزح 
عیـسو و ياهتیلاعف  هار   » دـهدب و شا  یبزح  ناکلـسم  مه  هب  ییاه  هدـعو  یبزح  ياهنوناک  يزاسزاب  يارب  دوب  رـصم  زونه  راگزومآ 

بلج يارب  اهناتسرهش  اه و  ناتـسا  ناریبد  داشرا  تیاده و  یگنوگچ  دروم  رد   » زین »(3) و  .دیاشگب روشک  رسارس  رد  ار  یبزح  رثؤم 
(4) .دنک رداص  لمعلاروتسد  مدرم » رتشیب  تکراشم 

یبزح ياه  هتیمک  - 3

تیلاعف نایاپ  ات  هتبلا  و   ) دوب هدـشن  صخـشم  نآ  تیلاعف  يارب  یـصاخ  هدودـحم  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  لـیاوا  رد  هک  ییاـجنآ  زا 
ددص رد  بزح  نالوئسم  دوب ،) وحن  نیمه  هب  زین  بزح 

ص:428

تشهبیدرا هبنش 24  ش 2818 ، لاس 10 ، ناگدنیآ ، همانزور  ص 8 و  دادرخ 1356 ، هرامش 3 ، مود ، لاس  نارگراک ، زیخاتسر  - . 1
.1356

تارکاذم تروص  ص 1 و  تشهبیدرا 1356 ، هبنشود 26  ش 2820 ، لاس 10 ، ناگدـنیآ ، هماـنزور  هب : دـیرگنب  هنومن  يارب  - . 2
رویرهش 1356. هبنشجنپ 3  هسلج 120 ، هرود 24 ، یلم ، ياروش  سلجم 

ص 32. تشهبیدرا 1357 ، هبنش 16  ش 15602 ، تاعالطا ، همانزور  - . 3
ص 22. دادرخ 1357 ، هبنش 13  ش 15626 ، تاعالطا ، همانزور  - . 4
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مامت رب  بزح  بیترت ، نیدب  .دـننادرگ  میهـس  ار  بزح  روشک ، یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا ، یـسایس ، روما  مامت  رد  هک  دـندمآرب 
توق روصت  نیا  .تفای  طلست  یناریا  هعماج  یگدنز  نوئش 

هب نآ  قیرط  زا  يا  هدنام  لطعم  راک  ره  دـیامن و  لصف  لح و  ار  روشک  هبالتبم  تالکـشم  مامت  دـیاب  دـناوت و  یم  بزح  هک  تفرگ 
هب ات  دندش  لیکشت  يرامشرپ  ياه  هتیمک  زیخاتـسر ، بزح  تیلاعف  تسخن  لاس  رد  هک  دوب  یقلت  نیمه  ياتـسار  رد  .دسر  ماجنارس 
هک دوب  یبزح  ياه  هتیمک  یتالیکشت  یگدرتسگ  نیمه  لیلد  هب  هکنانچ ، .دنهد  ناماس  ار  روشک  فلتخم  روما  بزح ، زا  یگدنیامن 

.دیدرگ تبث  یبزح  ياه  هتیمک  لاس  ناونع  هب  زیخاتسر  بزح  تیلاعف  خیرات  رد  لاس 1354 

سیسأت یگنوگچ  رب  تراظن  تیلوئسم  ییارجا  تأیه  دوب و  هدش  ینیب  شیپ  زیخاتسر  بزح  همانمارم  رد  یبزح  ياه  هتیمک  لیکـشت 
هام 1354 نابآ  رخاوا  رد  .تشاد  هدهع  رب  ار  نآ  تیلاعف  و 

هتـشاد اه  هتیمک  نیا  تیلاـعف  یگنوگچ  رب  يرتشیب  لرتنک  تراـظن و  دـش  فظوم  ییارجا  تأـیه  دوب ، هدـش  لیکـشت  هتیمک  هک 92 
ياهحانج زا  اه  هتیمک  تیلاعف  یفیک  شیازفا  يارب  دش  رارق  .دشاب 

(1) .دندرگ توعد  يراکمه  هب  اه  هتیمک  يرای  يارب  يرتشیب  دارفا  ترورض ، ماگنه  هب  دوش و  هتفرگ  کمک  یبزح 

زا ار  دوخ  تیلاعف  هطیح  هبالتبم  تالکشم  دنتشاد  هفیظو  تفر ، رتارف  زین  لکشت  زا 120  اهنآ  دادعت  رورم ، هب  هک  یبزح  ياه  هتیمک 
ناوزاب ناونع  هب  ییارجا  روما  رد  دنرادرب و  نایم 

رد هلمج  زا  .دنداد  یم  هئارا  زین  ییاهراکهار  روما ، دوبهب  يارب  نینچمه ، اه ، هتیمک  نیا  .دنیامن  لمع  هطوبرم  ياههاگتسد  دمآراک 
رد تعاس  راهچ  هدـنهد  سیورـس  ياهنامزاس  راک  تاـعاس  درک  داهنـشیپ  زیخاتـسر  بزح  يرادا  بـالقنا  هتیمک   » نـمهب 1354  28

هک دشاب  ییاهتعاس 

(2)« .دننک هعجارم  اهنآ  هب  راک  رد  هفقو  داجیا  نودب  دنناوتب  یتلود  نادنمراک  ات  دنشاب  لیطعت  یتلود  ياه  نامزاس  رگید 

هب تسد  تعرس  هب  زیخاتسر  بزح  دنیاشگب  ار  نارهت  رهش  کیفارت  روک  هرگ  دنتسناوتن  یماظتنا  یتلود و  ياههاگتـسد  هک  یماگنه 
هب ناگدـنیآ  همانزور  دـش و  نارهت  رد  لحنیال  نیگنـس و  ياهنادـنبهار  کیفارت و  زورب  لیالد  يریگیپ  يارب  يا  هتیمک  لیکـشت  راک 

یخرب زا  لقن 

زیخاتسر بزح  رد  کیفارت )  ) دش دمآ و  روما  رب  تراظن  هتیمک  يدوز  هب  : » داد ربخ  علطم  تاماقم 

ار یناگمه  لکشم  نیا  هرگ  دوش  یم  ینیب  شیپ  هک  ار  يا  هزات  ياهحرط  ات  دوش  یم  لیکشت  ناریا  تلم 

ص:429
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میـسقت يرادا  نانکراک  نایم  بزح  يوس  زا  هک  ییاه  همان  شـسرپ  رد  اریخا  دنتفگ  لفاحم  نیا  .دراذگب  ارجا  هب  تیعطاق  اب  دیاشگب 
هدمآ لمع  هب  شسرپ  تلود  زا  مدرم  ياهتساوخ  زا  نآ  رد  تسا و  هدش 

حرطم دوخ  هتـساوخ  اهنت  ناونع  هب  ار  نآ  نت  دنچ  یتح  دنا و  هدش  نارهت  کیفارت )  ) دـش دـمآ و  لح  راتـساوخ  يرایـسب  هورگ  دوب ،
(1)« .دنا هدرک 

نرق مین  ياه  تفرـشیپ  تالوحت و   » هرابرد ار  دوخ  یخیرات  یملع -  ياه  هتفای  نیرخآ  ات  دـش  رومأم  بزح  يوس  زا  يرگید  هتیمک 
دش نارهت » رهش  لئاسم   » یسررب لوئـسم  هژیو ، يا  هتیمک  مه  نمهب 1354  لیاوا  رد   (2) .دهد رارق  ناگمه  رایتخا  رد  ناریا » رـصاعم 

راهچ زیخاتسر  بزح  ملعم  هافر  هتیمک   » زین »(3) و  .دزاس گنهامه  يرهش  لئاسم  هنیمز  رد  ار  ییارجا  ياههاگتسد  راک   » ات

، ناملعم ياهداهنشیپ  تارظن و  زا  يریگ  هرهب  اب  سپ  نیا  زا  هک  داد  لیکشت  یبنج  یعرف و  هتیمک 

ياه حرط  اهراک  دوبهب  اه و  همانرب  ماجنا  رد  عیرست  يارب  كدوک و  نایبرم  ناریبد و  ناراگزومآ ،

تکرش اب  كدوک و  نایبرم  هب  تسا  طوبرم  هتیمک  راهچ  نیا  .دهد  یم  بزح  هب  دنک و  یم  هیهت  یتبرض 

ره رد  ناگدننک  تکرـش  .اهناتـسریبد  ناریبد  یلیـصحت و  نایامنهار  اهناتـسبد ، ناملعم  روشک ، رـسارس  ياهناتـسکدوک  ناگدیزگرب 
دوش یم  حرطم  هک  ار  یتاداهنشیپ  تارظن و  اه  هتیمک  نیا  زا  کی 

ارجا يارب  دننک و  یم  هیهت  یتبرض  ياه  حرط  دشاب  هتشاد  دوجو  يرتشیب  تعرس  اهراک  يارجا  رد  هک  نآ  يارب  دننک و  یم  یسررب 
نآ ترورـض  تیمها و  زا  هلئـسم  کی  ینالوط  ياه  یـسررب  دراوم  يا  هراپ  رد  هک  تسا  نآ  راک  نیا  زا  فده  .دنهد  یم  بزح  هب 

زا يرایسب  يارب  تسا  مزال  دنهاک و  یم 

(4)« .دوش لمع  رت  عیرس  اهنآ 

مالعا روشک  نامرد  تشادـهب و  ناـماسبان  تیعـضو  هب  یگدیـسر  ناـیناریا و  يارب  نکـسم  یتبرـض  تخاـس  تهج  زین  ییاـه  هتیمک 
، عوـضوم یـسررب  اـب  اـت  دـش  ورین  شخب  رد  دوـجوم  تالکـشم  يریگیپ  رومأـم  زین  يا  هـتیمک  هکناـنچمه ،  (5) .دندرک تیدوجوم 

زین ییاتـسور  نارمع  يزرواـشک و  هتیمک   (6) .دـهد هئارا  روشک  رد  قرب ) بآ و  اتدـمع   ) ورین تیعـضو  دوـبهب  يارب  ییاـهراکهار 
، هدومن لصف  لح و  هرابکی  هب  ار  نازرواشک  نایئاتسور و  نالک  زیر و  تالکشم  دوب  ممصم 
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رذآ هبنشود 17  مود ، هرامش  نارگراک ، زیخاتسر  و : ص 16 ؛ يد 1355 ، هبنشود 13  ش 2713 ، لاس 10 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 5
ص 3. رویرهش 1354 ،  29 لوا ، ش  لاس 36 ، اهیندناوخ ، و : ص 45 ؛ ، 1354

ص 20. يد 1355 ، هبنشراهچ 1  ش 2704 ، لاس 10 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 6
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یماسا و رکذ  هک  دش  لیکـشت  رایـسب  هتبلا  شخب ، تاجن  ياه  هتیمک  هنوگ  نیا  زا   (1) .دیامن داجیا  نایئاتسور  یگدنز  رد  یشیاشگ 
.دبلط یم  رگید  یلاجم  اهنآ  کیاکی  تیلاعف  هطیح 

زین يرگید  ياه  هتیمک  دندوب ، هدرک  فیرعت  دوخ  يارب  ییارجا  ینارمع و  ياه  هفیظو  اتدمع  هک  رامـشرپ  ياه  هتیمک  نیا  رب  هوالع 
روما ماجنا  هب  اهنآ  یلصا  فیاظو  هک  دندش  سیسأت 

دوخ نمهب 1354  زور 7  تسشن  نایاپ  رد  زیخاتسر  بزح  ییارجا  تأیه  هلمج  زا  .دش  یم  طوبرم  زیخاتسر  بزح  یطابترا  يرادا - 
دیـشمج .دـشاب  هتـشاد  یتلاخد  اهراک  رد  هکنآ  یب  درک  دـهاوخ  تراظن  بزح  ییارجا  ياـهراک  هب  هرفن  يا 9  هتیمک  : » درک مـالعا 

سیئر روشک و  ریزو  راگزومآ 

نیا دـش  رارق  دیـسر و  بیوصت  هب  یـسررب و  زورید  هسلج  رد  بزح  تراظن  هتیمک  همان  نیئآ  هک  دـش  روآدای  بزح  ییارجا  تأـیه 
هب یشرازگ  دوخ  ياه  یسررب  یگنوگچ  زا  راب  کی  هام  شش  ره  هتیمک 

ياهراک اـه و  تیلاـعف  همه  عقاو  رد  هک  هتیمک  نیا  ياـضعا  نت  هک 9  درک  ناشنرطاخ  ییارجا  تأـیه  سیئر  .دـهدب  ییارجا  تأـیه 
ینامز لودج  هژیو  هب  تقد  ارجا و  تحص  رظن  هطقن  زا  ار  بزح  ییارجا 

تأیه هب  زین  ار  دوخ  ياه  یـسررب  شرازگ  دنوش و  یم  هدیزگرب  بزح  ییارجا  تأیه  يوس  زا  تشاد  دهاوخ  تراظن  رظنریز و  نآ 
(2)« .داد دنهاوخ  ییارجا 

: دش هتفگ  دیزگرب و  دوخ  یصصخت  ياه  هتیمک  فیاظو  راک و  رب  تراظن  يارب  يرتفد  دادرخ 1355  رد 22  نینچمه  ییارجا  تأیه 
یصصخت ياه  هتیمک  هب  یـسررب  يارب  دوش  یم  هئارا  هیهت و  دارفا  اهحانج و  يوس  زا  هک  ار  ینوگانوگ  تارظن  اه و  حرط  رتفد  نیا  »

ییارجا تأیه 

حرطم یـسایس  رتـفد  رد  موزل  تروص  رد  ییارجا و  تأـیه  رد  اـه  شرازگ  .دراد  تراـظن  اـه  هتیمک  هرادا  لیکـشت و  رب  دـهد و  یم 
(3)« .دش دهاوخ  هداد  لوئسم  عجارم  هب  بزح  تارظن  تروص  هب  دش و  دنهاوخ 

فانصا بزح و  نایم  يرتشیب  یگنهامه  ات  درک  روشک  فانـصا  ییاسانـش  رومأم  ار  هرفن  هدزای  يا  هتیمک  نینچمه ، زیخاتـسر  بزح 
رفعج مداخ 3 - یضترم  دیس  ینسحم 2 - یضترم  - 1 : » زا دـندوب  ترابع  هتیمک  نیا  هرفن  هدزای  ءاضعا  .دزاس  رارقرب  روشک  رد  لاعف 

لیعامسا قافتا 4 -

ینمؤم 10- نیسح  روپ 9 - ناتساب  یمظاکروپ 8 - ربکا  ینامیا 7 - زیورپ  ولمرک 6 - هّللارصن  یمیرک 5 -
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(1)« ییازریم ناخ  سابع  يدنره 11 - داهرف 

، دـش لیکـشت  مدرم  فلتخم  راشقا  اب  ییارجا  یتلود و  ياههاگتـسد  بزح و  نایم  یگنهامه  داجیا  تهج  هک  ییاـه  هتیمک  رگید  زا 
ساسا رد  بزح  يزکرم  داتـس  دونـش  تفگ و  هتیمک  : » درک تیدوجوم  مالعا  نیدرورف 1356  رد 29  هک  دوب  دونـش  تفگ و  هتیمک 

رد ...دزاس  گنهامه  ار  دونش  تفگ و  تاسلج  بیترت  هنیمز  رد  بزح  ياه  همانرب  یلصا  طوطخ  دیاب  دنک و  یم  افیا  يداتـس  شقن 
دنیوج و تکرش  دونـش  تفگ و  تاسلج  رد  ات  دش  دهاوخ  توعد  ناریزو  حطـس  رد  یتح  یتکلمم و  تاماقم  زا  ترورـض  تروص 

داتـس نیا  فرط  زا  روشک  رـسارس  رد  دونـش  تفگ و  ياه  هتیمک  ...دـنوش  انـشآ  روشک  هقطنم  ره  تالکـشم  لئاسم و  اب  کیدزن  زا 
زا يوریپ  هب  ات  دش  دنهاوخ  لیکشت 

بیترت نیدـب  دـننک و  مادـقا  ییارجا  نالوئـسم  مدرم و  نیب  ثـحب  تاـسلج  يرازگرب  هـب  یلحم  ياـه  هـتیمک  زکرمت  مدـع  تساـیس 
صخشم نانآ  تیولوا  ییاسانش و  هقطنم  ره  رد  مدرم  یمومع  ياهزاین 

(2)« .دوش یم  لیکشت  اهناتسرهش  اهناتسا و  رد  روشک  رسارس  رد  لاسما  هام  تشهبیدرا  نایاپ  ات  اجیردت  اه  هتیمک  نیا  ...ددرگ 

جراخ بزح  نالوئـسم  لرتنک  زا  اهنآ  رب  تراظن  هک  تفای  شیازفا  يدح  هب  زیئاپ 1354  ینایاپ  ياهزور  ات  یبزح  ياه  هتیمک  دادعت 
دیدج يا  هدعاق  تحت  ار  یبزح  رامـشرپ  ياه  هتیمک  دیـشوک  بزح  تیریدم  ریذـپانراهم ، دـنور  نیا  زا  يریگولج  يارب  .دوب  هدـش 

دادعت ماگنه ، نآ  رد  .دنک  يریگولج  نآ  رب  مکاح  ییارجا  یتیریدم و  یناماسبان  یگدنکارپ و  زا  ات  دروآرد 

هتیمک  114 لاعفریغ ، هتیمک  لالحنا 9  اب  هک  دوب  هدیسر  لکشت  دودح 123  هب  یبزح  ياه  هتیمک 

يدنب هقبط  دشاب ، رادروخرب  يرتشیب  ماجسنا  زا  تفر  یم  نامگ  هک  ازجم  هورگ  رد 20  هدنام  یقاب 

حیرشت نینچ  ار  یبزح  ياه  هتیمک  دیدج  يدنب  هقبط  بزح ، ياهیسررب  حرط و  لوئسم  ءایض ، نیسح  لوق  زا  ناگدنیآ  همانزور  .دش 
: درک

یسررب هتیمک  رد  .دش  مالعا  زورید  دزیر  یم  هزات  هورگ  بلاق 20  رد  ار  هتیمک  هک 114  زیخاتسر  بزح  یصصخت  ياه  هتیمک  حرط 
رد زورید  هک  زیخاتسر  بزح  یسدنهم  ینف و  یتعنص ، لئاسم 

رظنم زا  هک  دش  ناشنرطاخ  یبزح  ياه  هتیمک  دادعت  ندوب  دایز  هب  هراشا  اب  دش  لیکشت  بزح  لحم 

، ءایض نیـسح  بزح  ياه  یـسررب  حرط و  لوئـسم  هسلج  نیا  رد  .دنوش  لرتنک  صخـشم  ياههورگ  رد  اه  هتیمک  نیا  یتسیاب  یملع 
ینادـنچ تیلاعف  اـهنآ  زا  يدادـعت  نوچ  هک  تسا  هدـش  لیکـشت  بزح  رد  هتیمک  نونک 123  اـت  هتـشذگ  دادرم  را  هک  داد  حیـضوت 

هب طوبرم  هتیمک  شـش  هک  بیترت  نیدب  .دش  دـنهاوخ  زکرمتم  هزات  هورگ  رد 20  ناشراک  عون  هب  هجوت  اـب  هتیمک و  رد 114  دنرادن 
لئاسم
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یناگرزاب و هورگ  رد  هتیمک   7 يرادا ، بـالقنا  هورگ  رد  هتیمک   14 ییاتسور ، روما  يزرواشک و  هورگ  رد  ییاتـسور  يزرواشک و 
4 ناناوج ، هورگ  رد  هتیمک   9 یعامتجا ، روما  هورگ  رد  هتیمک   13 یفنص ، هورگ  رد  هتیمک   5 يداـصتقا ، هورگ  رد  هتیمک   3 عیزوت ،
5 تارباخم ، تاطابترا و  هورگ  رد  هتیمک  هس  تیبرت ، میلعت و  یـشزومآ و  هورگ  رد  هتیمک   15 رنه ، یلم و  گنهرف  هورگ  رد  هتیمک 

هورگ رد  هتیمک 

هورگ رد  هـتیمک   6 يژولوئدـیا ، هورگ  رد  هـتیمک   3 ییاـضق ، هورگ  رد  هـتیمک   5 یندـب ، تیبرت  هورگ  رد  هـتیمک   16 یـسایس ، روما 
.دش زکرمتم  ورین  هورگ  رد  هتیمک  نکسم و 4  هورگ  رد  هتیمک   4 تشادهب ، نامرد و  هورگ  رد  هتیمک   14 یناسنا ، يورین 

ماقم مئاق  رظنریز  یگنهامه  ياروش  همانرب  بوچراهچ  هرابرد  هک  زیخاتـسر  بزح  ياه  یـسررب  حرط و  دـحاو  هناگ  ياههورگ 20 
هب ناشراک  عون  هب  هجوت  اب  ار  یبزح  نوگانوگ  ياه  هتیمک  ياه  همانرب  مامت  سپ  نیا  زا  دـننک  یم  تیلاعف  زیخاتـسر  بزح  لـکریبد 

ماجنا يدنب  هورگ  تروص 

(1) .دنهد یم 

تراظن زا  اتدمع  یبزح  ياه  هتیمک  ياهیریگ  میمصت  تیلاعف و  هطیح  هک  دیدرگ  راکـشآ  يدوز  هب  دیدج ، يدنب  هقبط  نیا  مغر  هب 
یخرب يوس  زا  يا  هیور  فالخ  لوقعمان و  اضعب  تامیمصت  مزال ، ياهیگنهامه  ماجنا  نودب  دنام و  یم  رود  بزح  يربهر  هاگتـسد 
نودـب یبزح  ياـه  هـتیمک  يددـعتم ، دراوـم  رد  .دروآ  یم  لاـبند  هـب  ار  ییوـس  تاـعبت  هـک  دریگ  یم  تروـص  یبزح  ياـه  هـتیمک 

رد لیلد  نیمه  هب  .دندرب  یم  شیپ  یبزح  تارظن  اه و  هاگدید  ناونع  هب  ار  دوخ  تامادقا  تامیمصت و  بزح  نالوئسم  اب  یگنهامه 
اهداهنشیپ ییارجا  تأیه  رد  اهحرط  بیوصت  زا  شیپ  درادن  قح  یهورگ  ای  هتیمک  چیه   » داد روتـسد  ییارجا  تأیه  نمهب 1354   25

رظن ناونع  هب  ار 

(2)« .دنک مالعا  بزح 

راکشآ لاس 1354  رخاوا  رد  دوب ، هتفرگ  تروص  یبزح  رامـشرپ  ياه  هتیمک  تیلاعف  لیکـشت و  تهج  هک  ییاهـشالت  ماـمت  مغر  هب 
رادروخرب مزال  ییآراک  زا  اهنت  هن  اه ، هتیمک  نیا  هک  دش 

بزح نالک  تیریدم  جیردت  هب  .دنا  هدوزفا  نیشیپ  تالکشم  رب  مه  يدراوم  رد  هکلب ، دنا  هدوبن 

دنتفرگ میمـصت  لیلد  نیمه  هب  .درب  دـهاوخن  ییاج  هب  هر  یبزح  ياه  هتیمک  تیلاـعف  موادـت  رب  رتشیب  رارـصا  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب 
زین اهنوناک و  يور  رب  یبزح ، ياه  هتیمک  یجیردت  ندیچرب  نمض 

.تسویپ دنهاوخ  یبزح  ياهنوناک  هب  یبزح  ياه  هتیمک  رد  لاعف  ياهورین  دندومن  مالعا  دـننک و  يراذـگ  هیامرـس  یبزح  ياهاروش 
ياه هتیمک  لاس 1354  ياهتنا  رد  هک  تفگ  دوش  یم  نیاربانب ،

تفر یم  اهنآ  زا  هک  ار  یتاراظتنا  هک  نیا  نودب  دندش ، کیدزن  دوخ  تیرومأم  نایاپ  هب  زین  یبزح 
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.دنزاس هدروآرب 

رد زین  نآ  ياهتیلاعف  نتفای  نایاپ  هب  رارـصا  دشن و  یقلت  یقفوم  نادـنچ  هبرجت  بزح  نیلوئـسم  هاگن  رد  یبزح ، ياه  هتیمک  لیکـشت 
تقو ياضعا  زا  نویامه  شویراد  .دوب  اتسار  نیمه 

هتیمک تیلاعف  هب  نداد  نایاپ  لیالد  یبزح ،» ياه  هتیمک   » ناونع تحت  يا  هلاقمرس  رد  زیخاتسر  بزح  یـسایس  رتفد  ییارجا و  تأیه 
هک یمدرم  هژیو  هب  مدرم ، یسایس  جیسب  يارب  زیخاتسر  بزح  ياهششوک  نیتسخن  زا  یکی  : » تسا هداد  حیضوت  نینچ  ار  یبزح  ياه 

یبزح ياهتیلاعف  هب  رتمک 

ود هب  کیدزن  .دوب  هنماد  رپ  یمومع  ياهراک  رد  يزاـبنا  لکـش  نیا  زا  لابقتـسا  ...دوب  یبزح  ياـه  هتیمک  لیکـشت  دنتـشاد  شیارگ 
، دـنا هدوبن  گنهامه  اه  هتیمک  نیا  .دـمآرد  اـه  هتیمک  نیا  زا  رایـسب  ياـه  حرط  دـنداد و  لیکـشت  هتیمک  اـههد  نارهت ، رد  نت  رازه 

هدوب ررکم  اسب  هچ  ناش  یسررب  ياه  عوضوم 

يراومهان هک  تسا  هدش  رایسب  .دنا  هدشن  رادروخرب  اهدادعتسا  نیرتهب  يراکمه  زا  هشیمه  تسا ،

دصاقم دربشیپ  رد  اه  هتیمک  نیا  زا  يرادا  تاماقم  يا  هراپ  .تسا  هدرک  درـسلد  ار  رت  هتخپ  ياه  هشیدنا  نابحاص  اه  هتیمک  رد  حطس 
یگدـنز ياه  هنیمز  نیرت  بایماک  زیخاتـسر  بزح  تیلاعف  لحارم  نیتسخن  رد  یبزح  ياه  هتیمک  همه  نیا  اـب  .دـنا  هدرب  دوس  يرادا 

یماگنه رد  بزح  هب  اهنآ  .دنا  هدوب  یبزح 

ینینج لحارم  رد  زونه  ...اهاروش  اه و  نوناک  ...رگید  ياهورین  ياه  همشچرس  هک  دنا  هداد  ورین 

.درک دـهاوخ  لابند  ار  دوخ  یـسررب  اه  نوناک  ياه  هتیمک  رد  تسویپ و  دـنهاوخ  اه  نوناک  هب  ینونک  ياه  هتیمک  ياـضعا  ...تسا 
ياهاروش اه و  نوناک  مه  داتفا و  دـنهاوخن  رود  یبزح  تیلاعف  لصا  ناـیرج  زا  بزح  ياـضعا  نیرتهب  زا  یهورگ  مه  بیترت  نیدـب 

رثا یب  زین  بزح  ینامزاس  لکـشم  ندرک  ناسآ  رد  اه  هتیمک  ياج  هب  اه  نوناک  يور  رب  رتشیب  دیکأت  .دش  دنهاوخ  رتدنمتورث  بزح 
ندروآ دای  هب  دراد و  شیپ  رد  رت  تیعمجرپ  ياه  ناتـسا  رد  هژیو  هب  اه » نوناک  هب  نتـسویپ   » گرزب راکیپ  کی  بزح  .دوب  دـهاوخن 

یبزح تیلاعف  رگید  تروص  چیه  هن  اه و  نوناک  رد  اساسا  دیاب  ار  دوخ  یلصا  يورین  هکنیا 

لیکـشت اب  نونکا  دندوب  بزح  ینامزاس  شـشوک  یلـصا  شخب  کی  رد  هک  اه  هتیمک  ...دوب  دهاوخ  دنمدوس  شیارب  دنک ، وجتـسج 
.داد دنهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  شقن  اهاروش  يدوز  هب  اه و  نوناک 

دهد یم  حـیجرت  بزح  داتــس  دنتــسه و  يروـشک  یلم و  ياـهعوضوم  شهوژپ  یــسررب و  یعیبـط  ياـهاج  اـهاروش  اـه و  نوناـک 
دبای تسد  رت  هدیجنس  ياهرظن  هب  مه  دراذگب و  یسررب  هب  روشک  حطـس  رد  دودحم  لاح  ره  هب  ییاه  هتیمک  ياج  هب  ار  تاعوضوم 

هدوت مدرم و  رد  ار  يزابنا  ساسحا  مه  و 

(1)« .دنادرگ رتدنمورین  یبزح 
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یماگ یبزح ، ياهنوناک  ندرک  لاعف  لیکـشت و  اب  دندوب  راودیما  زیخاتـسر  بزح  نالوئـسم  یبزح ، ياه  هتیمک  يدـمآراکان  یپ  رد 
تاراظتنا زگره  مه  یبزح  ياهنوناک  دش  رکذ  نیشیپ  ثحابم  رد  هکنانچ  اما  .دنرادرب  بزح  ياهتلاسر  فادها و  دربشیپ  رد  یـساسا 

.دش هجاوم  تسکش  اب  یبزح  ياهنوناک  ندرک  لاعف  يارب  بزح  نالوئسم  ررکم  ياهشالت  دندرواینرب و  ار  بزح  نالک  تیریدم 

یبزح ياهحانج  - 4

یبزح ياهحانج  لیکشت  دنور 

زین بزح  نورد  رد  ییاهحانج  لیکـشت  دیدرگ ، مالعا  زیخاتـسر  بزح  سیـسأت  هک  دنفسا 1353  هبنـشکی 11  زور  هسلج  نامه  رد 
لیکشت مغر  هب  هک  دوب  فقاو  هتکن  نیا  رب  هاش  .دوب  هدش  ینیب  شیپ 

ات دومن  حیرـصت  لیلد  نیمه  هب  .دوب  دـهاوخ  ریذـپان  بانتجا  يرما  بزح  ناربهر  ءاضعا و  ینورد  فـالتخا  ریگارف ، دـحاو و  یبزح 
هب بزح  لخاد  رد  ییاهحانج  یعیبط  روط  هب  یتآ  لاس  دنچ 

هک داد  هدعو  هاش  هسلج  نامه  رد  .تسویپ  دنهاوخ  اهحانج  نیا  هب  فلتخم  یـسایس  قیالـس  اب  بزح  ياضعا  دمآ و  دـهاوخ  دوجو 
بزح فادها  دربشیپ  رد  دـهد  ناشن  دـنک و  بسک  ار  طلـسم  تردـق  یحانج  زیخاتـسر ، بزح  دـحاو  تالیکـشت  لخاد  رد  هاگره 

(1) .دش دهاوخ  هدرپس  نآ  هب  روشک  روما  هرادا  تسا ، رادروخرب  مزال  ياهتیلباق  زا  زیخاتسر 

داد و ناشن  لیامت  زیخاتـسر  بزح  نورد  رد  حانج  ود  لیکـشت  هب  هاـش   (2)، یلم ياروش  سلجم  هرود 24  تاباختنا  نتفای  نایاپ  اـب 
ياهحانج تیلاعف  لیکشت و  تامدقم  تصرف  نیلوا  رد  داد  روتسد  زیخاتسر ، بزح  تقو  لکریبد  ریزو و  تسخن  ادیوه ، سابع  ریما 

یلم ياروش  انـس و  نیـسلجم  يالکو  زین  یبزح و  یتلود و  تاماقم  زا  یهورگ  هامریت 1354  ای 18  رد 17  ادیوه  .دـیآ  مهارف  یبزح 
ار یبزح  حانج  ود  لیکشت  يارب  هاش  دصق  دومن و  توعد  لاتنانیتنکرتنیا  لته  هب  ار 

مالعا نمض  هک  ادیوه  نانخـس  زا  ییاهـشخب  رد   (3) .دـیناسر نانآ  عالطا  هب  ار  بزح  حانج  ود  سیـسأت  دومن و  حیرـشت  نانآ  يارب 
: میناوخ یم  نینچ  هدومن ، حیرشت  نیوعدم  يارب  ار  حانج  ود  نآ  زا  کی  ره  تیلاعف  هدودحم  یگنوگچ و  یبزح ، حانج  ود  سیسأت 
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هنامیمـص و لابقتـسا  اـب  زین  بزح  لـخاد  رد  نوگاـنوگ  ياـهحانج  داـجیا  موزل  دروم  رد  هاـشنهاش  رظن  هک  میوگب  متقوشوخ  زورما 
اه و تیلاعف  نیتسخن  دهاش  کنیا  ام  تسا و  هدش  وربور  يدج 

تارظن اه و  هشیدنا  عونت  هدنیامن  اه  حانج  نیا  .میتسه  یبزح  حانج  ود  لیکشت  يارب  اه  ییامهدرگ 

هتشاد هشیر  ام  گنهرف  نتم  رد  هک  يرظن  هشیدنا و  ره  دوب و  دهاوخ  بزح  بوچراچ  رد  ام  مدرم 

تیلاعف شرتسگ  لیکشت و  زا  اصخش  نم  دش و  دهاوخ  هدرمش  مرتحم  اه  حانج  نیا  لیکشت  رد  دشاب 

بزح هچراـپکی  هرادا  ظاـحل  هب  هک  یتیلوئـسم  تلع  هب  لـکریبد  هک  منک  دـیکأت  تسا  مزـال  یلو  منک  یم  یناـبیتشپ  اـه  حاـنج  نـیا 
هب مه  ریزو  تسخن  دروم  رد  دوب و  دهاوخن  هتسباو  یحانج  چیه  هب  ...دراد 

تیلاعف زکرم  هک  تسا  حـضاو  ...دریگ  یمن  ياج  یحانج  چـیه  رد  تسا و  هاشنهاش  بوصنم  یـساسا  نوناـق  قبط  نوچ  یلوا  قیرط 
ماهلا دـیاقع  راکفا و  نیا  دروخرب  زا  دـناوتب  بزح  ات  دوب  دـهاوخ  بزح  لخاد  تسا  روشک  یلاعت  یقرت و  شفدـه  هک  اـهحانج  نیا 
هتـشاد لـیامت  هقـالع و  هک  یتروص  رد  ناریا  تلم  هدـنیامن  درف  کـی  ناوـنع  هب  دارفا  نیا  زا  کـی  ره  هک  تسا  یهیدـب  یلو  .دریگب 

تسا یبزح  تیلاعف  کی  حانج  لیکشت  نوچ  لاح  ره  رد  .دینک  وگزاب  زین  نایاپ  رد  ار  تایرظن  نیا  دیشاب 

یم ماجنا  یمومع  راکفا  ربارب  رد  اراکشآ و  هکلب  هتسب ، ياه  قاطا  رد  هن  نآ  ياهتیلاعف  دبای و  یم  شرتسگ  بزح  لفاحم  رد  ریزگان 
يرترب و رگید  حانج  رب  یحانج  چـیه  بزح  ظاحل  زا  دـنک و  یم  نیمأت  ار  تیلاـعف  ناـسکی  طیارـش  اـهحانج  همه  يارب  بزح  .دوش 

نیا یلصا  هفیظو  .درادن  زایتما 

هظحل کی  یتح  اما  ...تسا  یلوصا  هدـنزاس و  دونـش  تفگ و  هعـسوت  قیوشت و  بزح و  بوچراچ  رد  مدرم  يرکف  جیـسب  اه  حانج 
مارتحا ساسا  رب  يرگید  ياهدنویپ  هکلب  دنک  یمن  ادج  مه  زا  ار  ام  اهنت  هن  حانج  نآ  ای  نیا  رد  نتفرگ  رارق  هک  درک  شومارف  دـیابن 

یناریا هعماج  عفن  هب  رگیدکی  تایرظن  هب 

(1) .دنزاس یم  رت  خسار  رت و  ممصم  میا  هدرک  باختنا  هک  یهار  هب  نداد  همادا  زا  ار  ام  دیازفا و  یم  ام  ياهدنویپ  رب 

لاربیل حانج   » و هاوخ » یقرت  حاـنج   » يربهر يارب  بیترت ، هب  يراـصنا  گنـشوه  راـگزومآ و  دیـشمج  حاـنج ، ود  لیکـشت  لاـبند  هب 
روما ییاراد و  ترازو  روشک ، ترازو  بیترت ، هب  یبزح ، حانج  ود  يربهر  رب  هوالع  يراصنا  راگزومآ و  .دندش  هدیزگرب  هدـنزاس »

هرادا زین  ار  يداصتقا 

(2) .دندرک یم 

حیرشت ریز  حرش  هب  ار  اهنآ  زا  کی  ره  تیلاعف  شرگن و  یلک  طوطخ  حانج ، ود  لیکـشت  مالعا  زا  سپ  زور  کی  ناگدنیآ  همانزور 
: دومن

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 716 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_436_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_436_2
http://www.ghaemiyeh.com


مدـع يداصتقا ، ياه  تیفرظ  عیرـس  شرتسگ  یناریا ، هعماج  يزاسون  رادـفرط  دـنناوخ  یم  هاوخ  یقرت  ار  دوخ  هک  راـگزومآ  حاـنج 
زا عافد  لیم ، فیح و  داسف و  اب  هزرابم  يرادا ، تاحالصا  زکرمت و 

یگدنز حطس  شیازفا  یگدنز ، تیفیک  ندرب  الاب  دوبهب و  تورث ، هنالداع  عیزوت  یعیبط ، عبانم 

ص:436

ص 1 و ص 4. ریت 1354 ، هبنشراهچ 18  ش 2266 ، لاس 8 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 1
ص 2. ریت 1354 ،  28 لاس 35 ، اهیندناوخ ، - . 2
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یتسود هاش  هیحور  تیوقت  رهش ، اتسور و  هلصاف  زا  نتـساک  درم ، نز و  لماک  يربارب  نازرواشک ، نارگراک و  دمآرد و  مک  تاقبط 
حانج نیا  .تسا  یلمدض  ياهشیارگ  اب  هزرابم  یتسود و  نهیم  و 

.تسا يراکتسرد  تقادص و  اب  مأوت  تفرشیپ  راتساوخ 

ناونع هب  ار  یشزومآ  يزرواشک و  یعامتجا و  يداصتقا و  ياهشخب  هیلک  رد  یگدنزاس  هتفرگ  مان  هدنزاس  لاربیل  هک  يراصنا  حانج 
هدنزاس لاربیل  حانج  همانرب  دنک و  یم  یقلت  دوخ  فده  نیرتمهم 

، هدنیآ لسن  زا  معا  یناسنا  يورین  یگدنزاس  ینعی  معا  روط  هب  یگدنزاس  زا  دوب  دهاوخ  ترابع 

عیزوت رب  هیکت  اب  ییاتسور  يزرواشک ، يداصتقا ، ياهشخب  هیلک  يانبریز  نتخاس  رظن  زا  یگدنزاس 

يزاسون ياهحرط  هیهت  یعامتجا ، ياه  هبنج  زا  یگدنزاس  رب  لماک  هیکت  نینچمه  دمآرد و  هنالداع 

حوطس و هیلک  رد  شزومآ  نکسم و  هنیمز  رد  ون  ياه  هشیدنا  اهحرط و  هیهت  هئارا و  موهفم  هب 

هدنزاس لاربیل  حانج  نآ  رب  هوالع  .دوب  دهاوخ  هدنزاس  لاربیل  حانج  هدهع  رب  بزح  بیوصت  زا  سپ  اهحرط  نیا  يارجا  يریگ و  یپ 
(1) .تفرگ دهاوخ  هدهعرب  زین  ار  هدنزاس  داقتنا  هفیظو  بزح  ياهحرط  اه و  همانرب  حیحص  يارجا  مدع  تروص  رد 

ياج هب   ) هدنزاس حانج  و  هاوخ ) یقرت  ياج  هب   ) ورشیپ حانج  هب  بیترت  هب  اهنآ  یماسا  هدشدای ، حانج  ود  تیلاعف  زاغآ  زا  سپ  یتدم 
(2) .درک یبایزرا  قباس  نیوانع  زا  رت  بسانم  تسین  مولعم  ام  رب  هک  یلیالد  هب  ار  ریخا  یماسا  ادیوه  تفای و  رییغت  هدنزاس ) لاربیل 

یمیمـصت دـنناوت  یمن  بزح  زا  لقتـسم  زگره  اهحانج  هک  داد  رادـشه  هاش  یبزح ، ياهحانج  لیکـشت  مـالعا  زا  سپ  يزور  هس  ود 
يرای ار  بزح  تیریدـم  نالک  زیر و  ياهیزاس  میمـصت  رد  هک  درک  یبایزرا  بزح  يرکف  ياهرتسب  ار  اهحانج  هاـش  .دـنیامن  ذاـختا 

رد زین  داد و  دنهاوخ 

تلود و تأیه  هاش  .درک  دـهاوخ  رداص  بزح  ار  ییاهن  يأر  اهحانج  ياهوگتفگ  ثحابم و  زا  سپ  یلم  ياروش  سلجم  تارکاذـم 
روط هب  نینچمه  هاش  .تسناد  دودرم  ار  تلود  رد  یحانج  یبزح و  شیارگ  هنوگره  دوجو  دناوخ و  هاشداپ  ثوعبم  ار  ریزو  تسخن 

: درک در  ار  بزح  رد  رتشیب  ياهحانج  لیکشت  حیرص 

دنریگب میمـصت  ات  داد  دـنهاوخن  لیکـشت  نویـسکارف  سلجم  رد  بزح  حاـنج  ود  دـندومرف  دـیکأت  هتـشذگ  زور  رهماـیرآ  هاـشنهاش 
ود لیکشت  اب  .تسا  بزح  اب  ییاهن  میمصت  .دنهدب  يأر  هنوگچ 

.دش دهاوخ  رت  لصفم  اه  ثحب  املسم  نیناوق  حیقنت  عقاو  رد  سلجم و  تارکاذم  هدنیآ  رد  حانج 

مه اه  حانج  دارفا  یلو  .تسا  هاشداپ  ثوعبم  هک  تلود  مه  هیرجم  هوق  ظاحل  زا  تفرگ و  دـهاوخ  بزح  ار  ییاـهن  میمـصت  نیرخآ 
همانمارم دودح  رد  فلتخم  تارظن  هنادازآ  عیـسو و  روط  هب  ات  داد  دهاوخ  هزاجا  حانج  ود  داجیا  .دوب  دنهاوخ  بازحا  طبـضنم  دارفا 
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اهحانج .دوش  زاربا  يدازآ  لامک  رد 

ص:437
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دیاـقع دربشیپ  یتح  تبحـص  ثحب و  رد  صخـشم  ییاـههورگ  یلو  دـهدب ، يأر  روطچ  دریگب  میمـصت  هک  نویـسکارف  ناونع  هب  هن 
دنهاوخ لاعف  دریگب  میمصت  بزح  هک  یعقوم  ات  اهنآ  یلو  .دوب  دنهاوخ 

.دوب

هک زیخاتـسر  همانمارم  هن ، مجنپ  مراهچ و  هن  ارچ  میوشب  ثحب  نیا  دراو  رگا  دندومرف :] هاشنهاش  موس  حانج  لیکـشت  ناکما  هرابرد  ]
دودح رد  .دراد  یصخشم  طباوض  دودح و  دندقتعم  نآ  هب  همه 

رد رگم  تسین ، ناسآ  مه  ردـق  نآ  اهحانج  راک  .دراد  دوجو  هقیلـس  ...هن  هک  رظن  فـالتخا  رظن ، فـالتخا  ردـقچ  رگم  طـباوض  نیا 
ینیب شیپ  لباق  لاح  ره  هب  یلو  فده ، هب  ندیسر  قرط  هئارا  تایئزج و 

(1)  ... دشاب موس  حانج  هب  زاین  ًالصا  هک  تسین 

یصخشم دح  زا  ار  یبزح  نورد  يرکف  تافالتخا  هنماد  دیابن  یبزح  ياهحانج  درک  حیرـصت  تشهبیدرا 1355 ، نانخس 12  رد  هاش 
اب یبزح  ياهحانج  هک  دومن  هراشا  احیولت  دنربب و  رتارف 

هقیلس فالتخا  حور  شرتسگ  زا  دیاب  دوب  دهاوخ  یبزح  نالک  تامیمصت  اب  یلماک  یگنهامه  رد  هک  یئزج  ياهتفلاخم  یخرب  زاربا 
، اهرظنراهظا نیا   (2) .دننک يریگولج  بزح  نایم  رد  رتشیب 

هاش ییاهن  فده  دیمهف  دش  یم  رتمک  .درک  یم  وربور  لکشم  اب  ار  یبزح  ياهحانج  تیلاعف  هوحن 

ریبدرـس يرهاط ، ریما  هک  دوب  اهیمهف  جـک  نیمه  هب  نداد  نایاپ  يارب  دـیاش  تسیچ ؟ بزح  ياهحانج  تیلاـعف  هطیح  یگنوگچ و  زا 
يو زا  هاش ، اب  نابآ 1355  هبحاصم 3  رد  ناهیک  همانزور 

دنچ یخـساپ  رد  زین  هاش  دـننکب »؟ دـیاب  هچ  اهحانج  نیا  هرخالاب  دـنیامرف ؟ یم  هچ  بزح  ياهحانج  هراـبرد  هاـشنهاش  : » درک لاوئس 
: داد حیضوت  ریز  حرش  هب  ار  بزح  حانج  ود  تیلاعف  هطیح  ياهتیدودحم  ولهپ ،

دیاش میوگ  یم  نم  دیهاوخب  هک  ار  شا  تقیقح  هنرگ  دشاب و  هتشاد  دوجو  گولاید  کی  هکنیا  يارب  تسا  یمسا  یبزح  ياهحانج 
، دنشاب هتشاد  دوجو  فلتخم  رظن  رکف و  یتح 100  ای  ات ،  15 ات ،  10

فلتخم هدـیقع  ات  هد  ًالثم  .دـهدب  لیکـشت  ار  تیرثکا  دـناوت  یمن  نیا  اما  .تسه  یبزح ، ياه  نوناک  رد  بزح ، رد  شراهظا  ناکما 
ات دوش  رت  کچوک  رت و  هصالخ  جیردت  هب  دیاب  هقیلس  رظن و  رکف و  فالتخا  .دریگب  رب  رد  ار  ینویلیم  دنچ  تیرثکا  کی  دناوت  یمن 
هب مییوـگ  یم  هشیمه  هک  ییاـهروشک  رد  یتـح  .تسا  یعیبـط  ناـیرج  کـی  نیا  .دـیآرد  رظن  ود  تروـص  هـب  حاـنج و  ود  رد  اـهنت 

تسا تلم  هدنریگارف  هک  زیخاتسر  بزح  لخاد  رد  ار  نیمه  ام  تسین  نیب  رد  یلصا  بزح  ود  زا  شیب  دنراد  یـسارکومد  حالطـصا 
داد و اه و  ثحب  هداوناخ  کی  لخاد  رد  هک  روطنامه  ینعی  .تشاد  میهاوخ 
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دیاب دوش و  یم  نآ  رد  هک  تسا  یلم  گرزب  هداوناخ  کی  بزح  مه  اجنیا  دراد ، دوجو  ییاهدادیب 

راک نیا  نوچ  حانج ، ود  میا  هتفگ  ام  .دنربب  ار  رگیدکی  رس  دنشکب و  وقاچ  هک  نیا  نودب  درک  ثحب 

ص:438
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یفاص زا  نتشذگ  زا  سپ  هرخالاب  دنکب و  هولج  دشاب و  بزح  رد  توافتم  هدیقع  رظن و  هد  تسا  نکمم  هنرگ  دنک و  یم  رت  هداس  ار 
مه ناریا  یهدنامرف  متسیس  درک و  دنهاوخ  زاربا  بزح  قیرط  زا  ار  دوخ  تارظن  اهحانج  .دوش  هصالخ  حانج  ود  رد  وگتفگ  ثحب و 

دهاوخ ار  دوخ  میمصت  هرخالاب 

(1) .تفرگ

اهنآ يارب  يزایتما  چیه  اهحانج  نارادفرط  دادعت  تفگ  یبزح  حانج  ود  زا  کی  ره  نارادفرط  دادـعت  هرابرد  هاش  هبحاصم ، نامه  رد 
زا ار  یحانج  هچنآ  هکلب  دروآ ، دهاوخن  ناغمرا  هب 

، اما  (2)« .دنـشاب شندـنارورپ  لابند  دـیاب  اه  حانج  هک  دراد  شزرا  اـم  يارب  هک  تسا  رکف  هدـیقع و   » دـنک یم  زیاـمتم  رگید  حاـنج 
تیلاعف هنوگره  فلاخم  هاش  اریز ، دـنتفاین ؛ یعقاو  هدـیقع  زاربا  يارب  یناکما  هاگ  چـیه  دوخ ، تیلاـعف  نارود  یط  یبزح  ياـهحانج 

نیمه يانبم  رب  دوب و  اهحانج  لقتسم 

(3) .دنتشادن دوجو  زاربا  يارب  ینادنچ  قایتشا  رگید  زیخاتسر  بزح  تیلاعف  نارود  نیسپاو  رد  بزح  ياهحانج  یقلت ،

ار هناگود  ياهحانج  ناگدـننک  گنهامه  بزح و  ناربهر  یتـالاقم  یط  یبزح  ياـهحانج  لیکـشت  ودـب  رد  هک  یناـسک  دودـعم  زا 
هک ییاهبیسآ  ور و  شیپ  ياه  همانرب  اهحرط و  هب  تبسن 

عضوم اب  یگنهامه  رد  شیاههاگدید  هک  نویامه  .دوب  نویامه  شویراد  داد ، یم  رادشه  دنک ، دیدهت  ار  دیدج  ياهداهن  دناوت  یم 
رب میقتسم ، ریغ  دراوم ، یخرب  رد  دش و  یم  زاربا  هاش  يریگ 

هب طوبرم  ياهداهن  اهناگرا و  بزح و  یسانش  بیسآ  رد  تشاذگ ، یم  رثا  هاش  دوخ  یتح  بزح و  نالوئسم  یبزح  یـسایس -  راتفر 
داقتعا نمض  يو  .درک  یم  يوریپ  یکرد  لباق  قطنم  زا  نآ ،

هک ار  ییاهبیسآ  دومن ، یم  ءاضتقا  تحلصم  هاگره  یناریا ، هعماج  يداصتقا  یعامتجا و  یسایس ، هعسوت  رد  زیخاتـسر  بزح  ناوت  هب 
.دنادرگ هئارا  ییاه  لح  هار  ات  دیشوک  یم  درک و  یم  دزشوگ  دوخ  نابطاخم  رما و  نالوئـسم  هب  دوب ، زیخاتـسر  بزح  هدننک  دیدهت 

دنچ اتسار  نیمه  رد 

شقن یبزح ،» ياهحانج   » ناونع تحت  يا  هلاقمرس  رد  یبزح  ياهحانج  لیکشت  زا  سپ  زور 

حیرصت یبزح  ياهحانج  هب  تبـسن  هاش  شرگن  عون  هب  یـسأت  اب  درمـشرب و  زیخاتـسر  بزح  فادها  دربشیپ  رد  ار  هناگود  ياهحانج 
ندوزفا زج  رگید  ياهحانج  سیسأت  رکف  نیاربانب ، هدوب و  هدنـسب  بزح  فادها  ندروآرب  يارب  هدش  لیکـشت  حانج  ود  دوجو  دومن 

یم ناشنرطاخ  حانج  ود  نالاعف  ناربهر و  هب  نینچمه  نویامه  .دوشگ  دهاوخن  بزح  زا  یلکشم  یـسایس  تافالتخا  تالکـشم و  رب 
دنک یم  دیدهت  ار  نانآ  هک  يددعتم  ياهبیسآ  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  درک ،
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بذـج اـهحانج  رد  تیلاـعف  يارب  ار  مدرم  فلتخم  راـشقا  بزح ، فادـها  بوچراـچ  رد  دـنیامن و  ظـفح  ار  دوـخ  ییاـیوپ  هراوـمه 
(1) .دنیامن

یگنوگچ و دوب ، هاـش  ياههاگدـید  زا  يراکـشآ  ساـبتقا  نآ  ياوتحم  هک  اـهحانج » شقن   » ناونع اـب  يرگید  هلاقمرـس  رد  نویاـمه 
یگتفـشآ کی  زا  سپ  : » درک يدنب  تروص  نینچ  ار  مدرم  فلتخم  راشقا  تلود و  سلجم ، اب  نآ  طباور  و  حانج ، ود  تیلاعف  هطیح 

سلجم تلود و  اب  اهنآ  هطبار  اهحانج و  شقن  رد  .تسا  هدش  رت  نشور  رایسب  نونکا  زیخاتسر  بزح  ياهحانج  ریوصت  هاتوک ،

کی زاغآ  يرکف و  هنیمز  رد  اهحانج  یلصا  شقن  .یبزح  حانج  ود  لیکـشت  مالعا  ياهزور  نیتسخن  رد  ات  دراد  دوجو  يرتمک  ماهبا 
نآ زا  سپ  ...دننک  لالدتـسا  دنریگب و  عضوم  یلم  لئاسم  رد  دندروآ و  مه  درگ  ار  رکفمه  نامدرم  دیاب  اه  حانج  .تسا  یلم  ثحب 
ار میمصت  نآ  همه  دریگ و  یم  میمصت  هک  تسا  یبزح  تیرثکا  هاگ  نآ  دندرک ، لالدتسا  دنتفگ و  ار  دوخ  ياهرظن  فرط  ود  هک 

تلود هن  سلجم و  هن  .تساه  نویسکارف  بیترت  زا  توافتم  هرسکی  یبیترت  نیا  .تفریذپ  دنهاوخ 

ات دشاب  دیاقع  ءارآ و  نایم  يدروخرب  ره  .دنوش  میسقت  فلتخم  ياه  نویسکارف  نایم  تسا  رارق 

ره زا  يدـنیآرب  ات  دـشاب  کیدزن  حانج  ود  نآ  زا  یکی  هب  تسا  نکمم  بزح  رظن  ...تساه  همانرب  اهتـسایس و  نتفرگ  لکـش  هماـنرب 
تفرگ ار  دوخ  میمصت  بزح  یتقو  لاح  ره  هب  یلو  دشاب  اهنآ  يود 

ره ناگدنیامن  هک  تشاد  راظتنا  دیابن  سلجم  رد  .تفریذپ  دنهاوخ  ار  میمصت  نآ  اعبط  ءاضعا  همه 

رد هورگ  کی  حانج  ره  دوش  یم  ینیب  شیپ  هک  نانچ  دشاب ، هتشاد  توافتم  يأر  نویـسکارف  ره  دنهد و  لیکـشت  ینویـسکارف  حانج 
دنیوج یم  تکرش  اهثحب  رد  اههورگ  نیا  .تشاد  دهاوخ  انس  اروش و 

اهدادعتسا ندروآ  حطس  هب  ندرک و  ریگرد  اه  حانج  رگید  شقن  ...دز  دهاوخ  بزح  ار  اهنآ  يأر  یلو 

نایهاگـشناد و نایگنهرف و  لـغاشم ، ناـبحاص  ناگدـناوخ ، سرد  عیـسو  ياـههورگ  نارکفنـشور ، لوا  هبتر  رد  نیا  دوب و  دـهاوخ 
هعماج تقو  تسایس  اب  رت  لاعف  میقتـسم و  دیاب  رگید  هعماج  ره  یناریا و  هعماج  یتایح  شخب  نیا  .دریگ  یم  رب  رد  ار  ...اهتارکونکت 

یسرتسد نآ  ياضعا  دوش و  ریگرد  دوخ 

هک دوش  شومارف  دیابن  لصا  نیا  رتشیب  ياهورین  ندروآدرگ  رـس  رب  هقباسم  رد  ...دنبایب  یمومع  تمدـخ  ياه  تصرف  هب  يرت  مظنم 
(2)« .تیلاعف یگنوگچ  هک  درادن  تیمها  ردقنآ  هرامش  عوضوم 

تسا يرگید  تشاددای  ياوتحم  یحانج ، نورد  ياهتباقر  شیازفا  یهورگ و  تافالتخا  شرتسگ  زا  یشان  تارطخ  هب  تبسن  رادشه 
تیمکاح نورد  ياهیدـنب  هتـسد  زا  تشاد و  یـسایس  تیلاعف  هقباس  اهلاس  هک  وا  اه .» يدـنب  هتـسد  اه و  حانج   » ناونع اب  نویامه ، زا 

زاغآ نامه  زا  دوب ، ربخاب 
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نیـشیپ یـسایس  یـصخش ، ياهتباقر  تافالتخا و  روآدای  یعون  هب  اهحانج  لیکـشت  دـنور  دـید  یم  یبزح ، ياه  هخاش  يریگ  لـکش 
قباس ياهشیارگ  نامه  اب  دارفا  اههورگ و  مامت  ابیرقت  تسا و 

یم رظن  رد  دوخ  هدـنیآ  يریگ  عضوم  يارب  يرایعم  ار  قباس  يدرف  یـسایس -  راتفر  دـنا و  هدرک  ییارآ  فص  دـیدج  ياـهحانج  رد 
: دوب هدمآ  نویامه  هدنهد  رادشه  راتشون  نیا  زا  ییاهشخب  رد  .دنریگ 

رب تشادرب  ود  زا  کـی  ره  تشاد و  عوضوم  زا  تشادرب  ود  ناوت  یم  زیخاتـسر  بزح  ياـهحانج  لیکـشت  لـحارم  نیتـسخن  نیا  رد 
رتدنیاشوخان ترابع  هب  ای  اه  يدنب  هورگ  تروص  هب  ار  اهحانج  ناوت  یم  .تشاذـگ  دـهاوخ  یعطق  ریثأت  بزح  اهحانج و  تشونرس 

ای تسناد  یـسایس  تردـق  هب  ندیـسر  يارب  يا  هلیـسو  ار  اهحانج  ناوت  یم  .يرکف  ياه  برـشم  ای  درک ، روصت  اه  يدـنب  هتـسد  نآ 
اه و هتسد  اه و  تیصخش  هقباسم  ار  اهحانج  ناوت  یم  .یسایس  ثحب  نتخیگنارب  يارب  يا  هلیسو 

تشادرب ود  زا  کی  ره  راداوه  ام ، .اهرکفت  زرط  اهرظن و  ءارآ و  دیاقع  دروخرب  ای  درمش  اههورگ 

دوب دنهاوخ  یسایس  یصخش و  عفانم  دنمورین  رصانع  مه  اهحانج  .دوب  میهاوخ  وربور  ود  ره  زا  يا  هتخیمآ  اب  ریزگان  لمع  رد  میشاب 
مادک يور  دیکأت  هک  تسا  نآ  مهم  هلئسم  .يرکف  ییاه  برشم  مه  دوب و  دنهاوخ  ییاه  يدنب  هورگ  مه  یگـشیدنا ، رـصانع  مه  و 

اه حانج  رگا  .دوش  هتشاذگ  تشادرب 

ار اهرگنـس  نتفای و  تیرثکا  هب  يدایز  هقالع  اب  دـنیآرد  عفانم  ياـههورگ  اهتیـصخش و  درگرب  ییاـه  يدـنب  هتـسد  تروص  هب  رتشیب 
زیخاتـسر بزح  دوخ  اب  هک  تفرگ  دـنهاوخ  شیپ  رد  ییاهـشور  اهتـسایس و  ریزگاـن  ندروآ ، تسد  هب  ار  یـسایس  تردـق  نتفرگ و 
اب ماقم ، ياه  هدعو  نداد  اب  يرادا  یلام و  یسایس و  ياهراشف  ندرک  دراو  اب  دیشوک  دنهاوخ  اهنآ  .تشاد  دنهاوخن  یتبسانم 

هب ار  اهحانج  دـنهاوخن ، مه  هچ  ره  اهنآ  نایم  یـسایس  تباقر  .دـنناشکب  دوخ  هب  ور  ار  اه  هتـسد  دارفا و  هنادـنمروز ، ياـه  کـیتکات 
...دروآ دهاوخرد  اه  نویسکارف  تروص 

.دوش يرابجا  بزح  ياضعا  يارب  حانج  ود  نیا  زا  کی  ره  هب  نتـسویپ  هک  دـیآ  شیپ  هشیدـنا  نیا  یتح  تسا  نکمم  اـه  حاـنج  رد 
هب تسناوت  دنهاوخن  اهحانج  هک  دننک  لالدتسا  تسا  نکمم  اهنآ 

وـضع اهنویلیم  نایم  رد  ات  درک  دـهاوخ  کمک  اهنآ  هب  ندـش  يرابجا  لـماع  دـننک و  ادـیپ  بزح  رد  ار  مزـال  شرتسگ  دوخ  يدوخ 
گنهرف حطـس  یناریا و  هعماج  یـسایس  يرکف و  ياضف  هب  هجوت  اب  یبزح  ياهحانج  زا  یتشادرب  نینچ  .دـنبایب  ار  مزال  ناوریپ  بزح 

هدعو اب  ناوت  یم  زونه  ار  مدرم  ياه  هدوت  .تشاد  دهاوخ  ار  دوخ  دنسپان  ياهدمایپ  همه  مه  تسا و  لمتحم  رایسب  مه  نآ  یـسایس 
دیدهت ای 

رگید حاـنج  نآ  هب  حاـنج  نیا  زا  دوـخ  نتـسویپ  يارب  رتـالاب  ياـهب  یپ  رد  هک  یناـسک  دنرایـسب  نارکفنـشور  ناـیم  رد  .درک  بـلج 
هب اه  تباقر  اه و  ینمشد  اه و  یتسود  یصخش ، تاظحالم  .تفر  دنهاوخ 

تـشاذگ ناوت  یمن  تسوربور ، يراوشد  شنیزگ  اـب  یبزح  يربهر  ...تفاـی  دـنهاوخ  اـهحانج  دروخرب  رد  ار  رتـالاب  تسد  یناـسآ 
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ارجا تردق  اب  نشور و  ار  دوخ  تسایـس  دیاب  بزح  .دننک  نییعت  ار  بزح  هدنیآ  لکـش  هدنیآ و  هار  ناشدوخ  یگدـنیوپ  اب  اهحانج 
هچ هک  دنادب  اقیقد  تسخن  دیاب  بزح  اما  تفرگ ، ولج  ار  یلامتحا  ياهیورجک  ناوت  یم  هک  تسا  لحارم  نیتسخن  نیمه  رد  .دنک 
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(1) .دهاوخ یم 

بزح ياهحانج  زا  کی  چیه  هب  نتسویپ  قح  لک ، نارادنامرف  نارادناتسا و  دش  مالعا  یبزح  ياهحانج  لیکـشت  زا  سپ  يزور  دنچ 
رد تیوضع  دـننامب ، فرط  یب  هک  دـنک  یم  باجیا  ناشتمدـخ  لحم  یـسایس  هزوح  رد  اهنآ  تیلوئـسم  هک  ییاجنآ  زا  دـنرادن و  ار 

یـصصخت ياه  هتیمک  دـندرک  یم  شالت  اهحانج  زا  کی  ره  لاـح ، نیع  رد   (2) .دوب دهاوخ  نانآ  یسایس  تیلوئـسم  یفانم  اهحانج 
بزح یـصصخت  ياه  هتیمک  تیلاعف  هنوگره  زیخاتـسر  بزح  تقو  لکریبد  ادیوه ، هکنیا  ات  .دنیامن  بذـج  دوخ  يوس  هب  ار  بزح 

(3) .درک مالعا  عونمم  ار  یحانج  عفانم  ياتسار  رد 

عالطا هب  ات  دـننک  هیهت  دوخ  ياهتیلاعف  هعومجم  زا  یلماـک  شرازگ  تساوخ  بزح  حاـنج  ود  زا  ادـیوه  ياههام 1354 ، نیسپاو  رد 
لیاوا رد  هک  هتشذگ  ههام  تشه  درکلمع  هب  عجار  اهحانج  تاشرازگ  تسا  یکاح  كاواس  زا  هدنام  ياج  رب  دانسا   (4) .دناسرب هاش 

راچد دوز  یلیخ  یبزح  ياهحانج  كاواس ، شرازگ  هدنـسیون  معز  هب  دوب و  تقیقح  زا  يراع  دیدرگ ، هئارا  ادـیوه  هب  دنفسا 1354 
: میناوخ یم  نینچ  تسا ، هدش  هیهت  دنفسا 1354  رد 4  هک  شرازگ  نیا  رد  .دندش  دوکر 

کی تیلاعف  دروم  رد  یـشرازگ  ورـشیپ  هدـنزاس و  ياهحانج  هک  نیا  رب  ینبم  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  لکریبد  روتـسد  لاـبند  هب 
زا تسا  رارق  هیهت و  هحفـص  ود  رد  ار  دوخ  شرازگ  هدنزاس  حانج  دسرب ، ینویامه  ضرع  فرـش  هب  يو  قیرط  زا  ات  هیهت  دوخ  هلاس 

تاشرازگ شرازگ و  نیا  عومجم 

ترضحیلعا كرابم  هاگشیپ  هب  ات  هیهت  یعماج  شرازگ  یتوملا  یفطصم  نومزآ و  رتکد  ورشیپ  حانج 

.ددرگ میدقت  رهمایرآ  هاشنهاش  نویامه 

ار روبزم  حانج  رد  تیوضع  تساوخرد  گرب  هک  یناـسک  دادـعت  رفن ) رازه   40  ) رامآ طقف  هدنزاس  حانج  شرازگ  رد  هبنـش : هیرظن 
دشاب و یم  قبطنم  تیعقاو  اب  دنا  هدومن  ءاضما  لیمکت و 

.درادن تقباطم  تقیقح  اب  هجو  چیه  هب  هدش و  هیهت  ءاشنا  تروص  هب  طقف  بلاطم  هیقب  هنرگ 

لماک دوکر  صوصخ  رد  عبانم  ریاس  زا  هدیـسر  رابخا  هب  تیانع  اب  هبنـش و  لماک  میقتـسم و  یـسرتسد  هب  هجوت  اـب  تاظحالم 341 :
(5) .دراد تحص  هبنش  هیرظن  ربخ و  یبزح  ياهحانج 

مالعا مغر  هب  تشادـن و  یبزح  ياهحانج  ندرک  لاعف  هب  یلیامت  ادـیوه ، دـهد  یم  ناشن  رگید  ياهـشرازگ  یخرب  لاـح ، ناـمه  رد 
يو تیلاعف ، زاغآ  يارب  بزح  ياهحانج  یگدامآ 
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زاغآ يارب  ادـیوه  هاگره  هک  دـندوب  هیـضق  نیا  نارگن  هژیو ، هب  كاواـس  عباـنم  .تفر  یم  هرفط  اـهنآ  ياـضاقت  نتفریذـپ  زا  هراومه 
اهحانج ياضعا  ناربهر و  دراد و  اور  يرتشیب  لمأت  اهحانج  تیلاعف 

تیمکاح لک  فیعضت  نآ  ییاهن  هجیتن  هک  دش  دهاوخ  دوهشم  بزح  ياهتیلاعف  يدج  يدوکر  دیامن ، اهر  یفیلکتالب  تلاح  رد  ار 
: تسا هدمآ  نینچ  دراد  یناشیپ  رب  ار  نمهب 1354  خیرات 26  هک  شرازگ  نیا  رد  .دوب  دهاوخ 

حاـنج ربهر   ) راـگزومآ رتـکد  ياـقآ  صوصخ  هب  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  هناـگود  ياـهحانج  ناربـهر  فرط  زا  هک  يدوجو  اـب 
دراو راشف  ابترم  بزح  لکریبد  هب  اهحانج  تیلاعف  عورش  يارب  ورشیپ )

ياه همانرب  ندرک  هدایپ  هب  تبسن  رتدوز  هچ  ره  اهحانج  دهد  هزاجا  ات  دنهاوخ  یم  يو  زا  دیآ و  یم 

تیلاـعف عورـش  هب  تبـسن  هتفر و  هرفط  هتـساوخ  نیا  لوـبق  زا  یتـلع  هچ  هب  بزح  لـکریبد  هک  تسین  موـلعم  یلو  دـننک  مادـقا  دوـخ 
.دهد یمن  ناشن  دوخ  زا  یلیامت  یبزح  ياهحانج 

اـصخش صوصخم  ياـهمرف  ندرک  رپ  اـب  هک  يدارفا  زا  رفن  رازه  دودـح 40  فارطا  زا  هزور  همه  دراد و  تحـص  ربخ  هبنـش : هیرظن 
بـسک هعجارم و  طوبرم  نیلوئـسم  هب  اروضح  ای  انفلت  يا  هدـع  دـنا  هدومن  ار  بزح  هدـنزاس  حانج  رد  تیلاـعف  تیوضع و  ياـضاقت 

نیعجارم هب  راک  فیلکت  ندوبن  نشور  تلع  هب  تسا ، ندرک  هدایپ  هدامآ  ًـالماک  حاـنج  هماـنرب  هک  يدوج  اـب  اـما  دـننک  یم  فیلکت 
.دوش یمن  هداد  يا  هدننک  عناق  خساپ 

نیقی هب  بیرق  لامتحا  هب  ربخ  داـفم  زیخاتـسر  بزح  هناـگود  ياـهحانج  دوهـشم  ًـالماک  تیلاـعف  مدـع  هب  هجوت  اـب  تاظحالم 341 :
یقوش روش و  دشاب  هتشاد  همادا  لاونم  نیدب  عضو  رگا  دراد و  تحص 

نیب زا  هتفر  هتفر  دنداد  یم  ناشن  دوخ  زا  زیخاتسر  بزح  رد  تیلاعف  يارب  ناریا  تلم  هبطاق  هک 

هک دمآ  دـهاوخ  دوجو  هب  مدرم  ناهذا  رد  زیخاتـسر  هب  تبـسن  دامتعا  مدـع  یتوافت و  یب  ینیبدـب و  سح  عون  کی  تفر و  دـهاوخ 
زا ناریا  مدرم  هک  یتارطاخ  هب  هجوت  اب  يرکف  زرط  نینچ  ندودز 

تصرف رصانع  نیفلاخم و  اسب  هچ  هتشذگ  نآ  زا  دوب و  دهاوخ  نکممریغ  ابیرقت  ینونک  طیارش  رد  دنا  هتشاد  روشک  هتشذگ  بازحا 
ربهر يادن  هب  ناریا  مدرم  هک  دـنهد  راشتنا  نینچ  ار  بلطم  هدرک و  يرگید  تشادرب  بزح  نیلوئـسم  ناربهر و  قیفوت  مدـع  زا  بلط 

زا هداد و  یفنم  خساپ  دوخ 

(1) .دنا هدومنن  لابقتسا  زیخاتسر 

تامادـقا نیلوا  وزج  سلجم  فلتخم  ياهنویـسیمک  ياسؤر  زین  هسیئر و  تأـیه  بزح ، یـسایس  رتفد  ياـضعا  باـختنا  رـس  رب  قفاوت 
نیا .دندش  یم  باختنا  ییارجا  تأیه  هرفن  ياضعا 55  نایم  زا  نت  هک 15  دوب  رفن  زا 30  لکشتم  یسایس  رتفد  .دوب  بزح  ياهحانج 

ود فالتئا  اب  نت   15
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ییارجا تأیه  هرفن  ياضعا 55  نایم  زا  نآ ، رب  هوالع  .دندمآرد  یـسایس  رتفد  تیوضع  هب  رهم 1354  رد 27  هدنزاس  ورشیپ و  حانج 
ياضعا زا  نت  ورشیپ و 20  حانج  وضع  نت  دودح 23  مه 

ص:443
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(1)« .دندنام رثا  یب  اه  فرط  یب  ياهحانج  فالتئا  اب  یلو  دندوب  فرط  یب  مه  يا  هدع   » دندوب هدنزاس  حانج 

اهحانج نیا  زا  ینادـنچ  تیلاعف  لاس 1354  ياهزور  نیسپاو  ات  دندش ، لیکـشت  ریت 1354  رد 18  امـسر  بزح  ياهحانج  هکنآ ، اب 
ياهحانج تیلاعف  نیرتشیب  هک  دندقتعم  یخرب  .دشن  هدید 

هژیو هب  .مینیب  یمن  یبزح  ياهحانج  زا  یهجوت  لباق  تیلاعف  مه  لاس 1355  یط  لاوحا  نیا  اب   (2) .دوب لاس 1355  هب  طوبرم  بزح 
يارب یلاجم  رتمک  دوب و  روشک  طاقن  یـصقا  رد  یبزح  تالیکـشت  شرتسگ  هب  فوطعم  بزح  تیریدـم  هجوت  لاـس  نآ  یط  هکنیا 

تالیکشت و فورـصم  لاـس 1355  رد  رما  نالوئـسم  تقو  نیرتـشیب  .دـمآ  شیپ  یبزح  ياـهحانج  تیلاـعف  فیک  مک و  هب  نتخادرپ 
لاس رد  : » هک یلاح  رد  بیترت و  نیدب  .دیدرگ  هام 1355  نابآ  رد  گرزب ) هرگنک   ) مود هرگنک  يرازگرب  زین  بزح و  یهدـنامزاس 

شیپ رد  هب  هجوت  اب  اصوصخم  بزح  یتالیکـشت  هعـسوت  یبزح و  ياه  نوناک  لیکـشت  يارب  بزح  لوئـسم  تاماقم  تیلاـعف   1355
تیعـضو و هچ  دیاب  هک  نیا  اه و  حانج  تیلوئـسم  دوبن و  هجوت  لباق  نادنچ  حانج  ود  تیلاعف  درک ، ادـیپ  شیازفا  مود  هرگنک  ندوب 

ياضعا دوب و  هدیدرگن  نشور  اهحانج  نالوئسم  يارب  ًالماک  زونه  دنشاب ، هتشاد  یتیعقوم 

یلو دنتـشاد  مالعا  یحانج  هب  ار  دوخ  یگتـسویپ  کی  ره  دندنویپب  اهحانج  زا  یکی  هب  دوب  هدـش  فیلکت  اهنآ  هب  هک  مه  بزح  رثؤم 
هب یـصاخ  يرکف  رتسب  حانج  ود  زا  کی  چـیه  رد  ور  نیا  زا  دوب  هدـیدرگن  ناونع  حاـنج  ود  نیب  یـصخشم  يرکف  زرم  دـح و  نوچ 

(3)« .دماین دوجو 

یبزح ياهحانج  ناربهر 

راـگزومآ و دیـشمج  بیترت ، هب  يدـعب ) هدـنزاس   ) هدـنزاس لاربیل  و  يدـعب ) ورـشیپ   ) هاوخ یقرت  حاـنج  ود  تیلاـعف  زاـغآ  اـب  میتفگ 
هام نابآ  ات  راگزومآ  .دنتفرگ  رارق  اهنآ  سأر  رد  يراصنا  گنشوه 

، یبزح ياهحانج  تیلاعف  زاغآ  زا  سپ  یتدم  .تشاد  هدهع  رب  ار  ورـشیپ  حانج  يربهر  دـش ، هدـیزگرب  بزح  یلکریبد  هب  هک   1355
« اهحانج ناگدننک  گنهامه   » ناونع تحت  اهحانج  نیا  ناربهر 

ناونع هب  هام 1355 ، نابآ  رد 26  راب  نیرخآ  يارب  راگزومآ  .دـیدرگ  فذـح  نانآ  یبزح  ناونع  زا  ناربهر ،»  » هژاو دـندش و  یفرعم 
هک یلاح  رد  دش و  رضاح  ورشیپ  حانج  هسلج  رد  هدننک  گنهامه 

ص:444
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يربهر  (1) .درک یفرعم  حانج  نآ  رد  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  يدیجم  دیجملادبع  دوب ، راد  هدهع  زین  ار  زیخاتـسر  بزح  یلکریبد 
زا سپ  زور  هدزناـپ   (2) .دیماجنا لوط  هب  دادرخ 1357  ای 15  ات 14  نابآ 1355  زا 26  بزح  ورـشیپ  حانج  رب  يدیجم  دـیجملادبع 

دیدرگ عیاش  ادتبا   (3) .دندیزگرب ورشیپ  حانج  هدننک  گنهامه  ناونع  هب  ار  یهدژم  روتانـس  دادرخ 1357  رد 29  يدیجم  يافعتسا 
گنر یهدژم  باختنا  اب  هعیاش  نیا  اما  .دـش  دـهاوخ  ورـشیپ  حاـنج  هدـننک  گـنهامه  هداز  مالـسالا  خیـش  رتکد  يدـیجم ، ياـج  هب 

(4) .تخاب

هدننک گنهامه  ناکامک  دادرخ 1357 ، ات 10  يو  .تفای  يرتشیب  موادت  هدنزاس  حانج  رب  يراصنا  گنشوه  يربهر  هرود  لباقم  رد 
زا سپ  هام  کی   (5) .دنام یقاب  زیخاتسر  بزح  هدنزاس  حانج 

هدنزاس حانج  هدننک  گنهامه  ناونع  هب  ینیعم  مساق  ریما  ریت 1357 ، رد 11  يراصنا  يافعتسا 

مساق ریما  یهدژم و  روتانس   (6) .تسا هتفریذپ  ار  حانج  یگنهامه  ياروش  تسایر  يراصنا  گنـشوه  هک  دش  هتفگ  دش و  هدیزگرب 
.دندوب زیخاتسر  بزح  هدنزاس  ورشیپ و  ياهحانج  ناگدننک  گنهامه  نیرخآ  ینیعم 

هدنزاس حانج 

زین كاواس  ياهـشرازگ  دـندادن و  ناشن  دوخ  زا  يریگمـشچ  تیلاعف  یبزح  ياهحانج  ، 1355 ياـهلاس 1354 -  یط  هکنآ  مغریلع 
سوئر نمهب 1354 ، شرازگ 29  رد  هدـنزاس  حانج  دوب ، هدرک  فیـصوت  تقیقح  زا  يراع  ار  بزح  ياهحانج  لوا  لاس  ياـهتیلاعف 

: دومن نیودت  ریز  حرش  هب  ار  مادقا  تسد  رد  ياه  همانرب  و  هدنزاس » حانج  هلاس  کی  ياهتیلاعف  »

هدنزاس حانج  هلاس  کی  ياهتیلاعف  شرازگ 

ار هدـنزاس  حانج  رد  تیوضع  تساوخرد  گرب  يدارفنا  روط  هب  رفن  رازه  لهچ  دادـعت  نونکاـت  ریگیپ ، رمتـسم و  تیلاـعف  هجیتن  رد 
اه هیداحتا  هک  دش  رکذتم  یتسیاب  انمض  .دنا  هتشاد  مالعا  هدنزاس  حانج  رد  ار  دوخ  تیوضع  بیترت  نیدب  هدومن و  ءاضما  لیمکت و 

يرگراک و ياهاکیدنس  و 
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هدشن روظنم  قوف  رد  روکذم  مقر  رد  دـنا  هدومن  هدـنزاس  حانج  هب  یگتـسویپ  مالعا  یهورگ  روط  هب  هک  ییاه  نمجنا  اه و  تیعمج 
.دنا

نوگانوگ لئاسم  یسررب  تهج  هورگ  دادعت 11  حانج  رد  یبزح  ياهتیلاعف  هب  دنمقالع  دارفا  هلیسو  هب  نوگانوگ  ياهتیلاعف  هجیتن  رد 
ییاه حرط  تاداهنشیپ و  اه  هتیمک  هدیدرگ و  لیکشت  یتکلمم 

.دنا هدومن  هئارا  فلتخم  ياه  هنیمز  رد 

حانج لیکشت  ودب  زا  .دشاب  یم  صاخ  هجوت  دروم  حانج  هدنیآ  ياه  همانرب  رد  اه  ناتسرهش  رد  اه  هتیمک  شرتسگ  لیکـشت و  انمض 
سلجم ناگدنیامن  اهروتانس و  ءارزو و  نایاقآ  نابانج  زا  يدادعت 

ریزو و 40 رفن  هد  هلمج  زا  .دـنا  هتـشاد  مالعا  حانج  اب  ار  دوخ  يراکمه  يرکفمه و  یتکلمم  رگید  ياـه  تیـصخش  یلم و  ياروش 
.یلم ياروش  سلجم  هدنیامن  رفن  روتانس و 90  رفن 

حانج نارکفمه  .تسا  هتـشاد  دـیارج  بابرا  تاعوبطم و  اب  يا  هدرتسگ  يراکمه  دوخ  هلاسکی  تیلاـعف  تدـم  یط  هدـنزاس  حاـنج 
هلیسو هب  ریخا  ياههام  یط  دنا و  هداد  ماجنا  يا  هتـسیاش  وحن  هب  ار  دوخ  فیاظو  تلم  هاش و  بالقنا  لوصا  هعاشا  قیرط  رد  هدنزاس 

.تسا هدمآ  لمع  هب  بالقنا  لصا 13  هنیمز  رد  يریگیپ  شالت  نانآ 

يرکفمه و هدـنزاس  حانج  اب  هک  یناصـصختم  ناسانـشراک و  هلیـسو  هب  مزال  ياهیـسررب  رجأتـسم  رجوم و  هحیال  دروم  رد  نینچمه 
لباق دیفم و  تاداهنشیپ  هدمآ و  لمع  هب  دنراد  رمتسم  يراکمه 

.تسا هدش  هئارا  ارجا 

یتکلمم حطـس  رد  شرورپ  شزومآ و  ترازو  يرادا  شزومآ و  لئاسم  هرابرد  قیقد  قیمع و  ياـه  یـسررب  حاـنج  وضع  ناـیگنهرف 
هرهب اهنآ  زا  عقوم  هب  هک  دنا  هدومن  داهنشیپ  ار  يا  هدنزاس  ياه  همانرب  اهنآ  عفر  تهج  رد  تالکشم  لیلحت  هیزجت و  زا  سپ  هدومن و 

.دش دهاوخ  يرادرب 

ياه هتـساوخ  تالکـشم و  یعامتجا ، يداصتقا ، مهم  لـئاسم  عیمج  یـسررب  نمـض  حاـنج  هلاـس  کـی  تیلاـعف  یط  نارظن  بحاـص 
هتشادن رود  رظن  زا  ار  نایوجشناد  هصاخ  ناناوج و  ناناوجون و 

هئارا اهنآ و  تالکشم  لح  تهج  بسانم  قرط  نتفای  اب  هبناج  همه  ششوک  اب  رمتسم و  روط  هب  و 

.دنا هتخادرپ  ناناوج  ناناوجون و  هورگ  یتسیزهب  هار  رد  یلمع  ياهحرط 

رد قیقد  عیرـس و  ياههار  نتفای  داسف و  اب  هزرابم  هلئـسم  دوخ  ءاضعا  همه  يرکفمه  اب  درادـب  مالعا  هک  تسا  رختفم  هدـنزاس  حانج 
هدـنزرا ياهحرط  هبناج  همه  یـسررب  هعلاطم و  زا  سپ  هداد و  رارق  هجوت  دروم  هنادـجم  ار  یعامتجا  دنمـشزرا  گرزب و  هزرابم  نیا 
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(1) .تسا هدومن  هئارا  يا 

هدنزاس حانج  .دیزگرب  ینیلوئسم  اههورگ  نآ  زا  کی  ره  يارب  داد و  لیکشت  یـصصخت  هورگ  تفه  لاس 1354  یط  هدنزاس  حانج 
رد 20 كاواس  ناسیون  شرازگ  .درک  دـهاوخ  سیـسأت  زین  يا  هتیمک  اههورگ  نیا  زا  کی  ره  یتآ  ياـههام  یط  هک  داد  یم  هدـعو 

یفرعم ریز  حرش  هب  ار  اههورگ  نیا  زا  کی  ره  ياسؤر  زین  هدنزاس و  حانج  هناگ  تفه  ياههورگ  دنفسا 1354 

: دنا هدرک 
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.يرهاب دمحم  رتکد  تسایر  هب  یعامتجا  روما  هافر  هورگ  - 1

.نومزآ رهچونم  رتکد  تسایر  هب  یسایس  هورگ  - 2

.یناما تسایر  هب  گنهرف  شزومآ و  هورگ  - 3

(. هدنزاس حانج  يوگنخس   ) یتوملا تسایر  هب  یبزح  هورگ  - 4

.يرادا هورگ  - 5

.یقوقح هورگ  - 6

(1) .يداصتقا هورگ  - 7

: دش لیکشت  ریز  حرش  هب  هدنزاس  حانج  یصصخت  هتیمک  راهچ  هورگ و  هدزای  يد 1355 ، رد 29  دعب  هام   10

: نایگنهرف هورگ  - 1

(. نایگنهرف  ) يا هفرح  ینف و  هتیمک  - 1/1

(. نایگنهرف  ) یمادختسا يرادا و  روما  هتیمک  - 2/1

(. نایگنهرف  ) هافر نواعت و  هتیمک  - 3/1

.یگنهامه هتیمک  - 4/1

.نایگنهرف هورگ  - 2

.نایگنهرف هورگ  - 3

.ناناوج روما  هورگ  - 4

.ینامرد تامدخ  یتشادهب و  روما  هورگ  - 5

.يرهش روما  نکسم و  هورگ  - 6

.داسف اب  هزرابم  هورگ  - 7

.يداصتقا روما  هورگ  - 8
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.یسایس روما  هورگ  - 9

.یعامتجا روما  هورگ  - 10

(2) .یناملراپ هورگ  - 11

ریاظن یعامتجا و  تالکـشم  تلود و  بزح ، هبالتبم  لئاسم  هرابرد  دـنداد و  یم  لیکـشت  یتاسلج  هاگدـنچ  زا  ره  یبزح  ياـهحانج 
يدنت تاداقتنا  هاگ  دنتخادرپ و  یم  هرکاذم  وگتفگ و  هب  نآ 

هدنزاس حانج  هلمج ، زا  .دندروآ  یم  لمع  هب  یبزح  ییارجا و  یتلود و  ياههاگتسد  یخرب  زا  زین 

داقتنا روشک  رد  نکسم  لکـشم  زا  تدش  هب  تشاد  هدهع  رب  يراصنا  گنـشوه  ار  نآ  تسایر  هک  يا  هسلج  یط  يد 1355  رد 28 
تابجوم هک  ییاهیراک  لامها  رطاخ  هب  ار  نارهت  يرادرهش  هدرک ،
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زا داقتنا  نمـض  هسلج ، نیا  رد  ناگدننک  تکرـش  زا  دمهم  اضرمالغ  .درک  شهوکن  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  ار  مدرم  دیدش  یتیاضران 
ار نانآ  ناج  دـناوت  یم  لیئارزع  طقف  دنتـسه و  یـضاران  نامزاس  نیا  نالوئـسم  زا  مدرم  رهمایرآ و  هاشنهاش  : » تفگ نارهت  رادرهش 

درکلمع ءوـس  رطاـخ  هب  هک  درک  فارتـعا  شتاراـهظا  زا  رگید  ییاهـشخب  رد  دـمهم   (1)« .دـننک یگدـنز  یتحار  هب  مدرم  اـت  دریگب 
هب يو  .دزاس  هدروآرب  تفر  یم  نآ  زا  هک  ار  یتاراظتنا  تسا  هتسناوتن  زیخاتسر  بزح  نالوئسم ،

رفن زا 600  حانج  نیا  تاسلج  رد  ناگدننک  تکرش  دادعت  هک  داد  رادشه  هدنزاس  حانج  نالوئسم 

نارحب دـبای ، همادا  نانچمه  دـنور  نیا  هاـگره  تسا و  هدرک  ادـیپ  لزنت  رفن  زا 150  رتمک  هب  حانج ) سیـسأت  تسخن  ياـهزور  یط  )
(2) .دش دهاوخ  هدنزاس  حانج  ریگنماد  يریذپان  جالع 

سپ زور  تسیب  دودح  .تفای  شهاک  مه  زاب  هدنزاس  حانج  يدعب  تاسلج  رد  ناگدننک  تکرح  دادعت  دوب  ینیب  شیپ  لباق  هکنانچ 
نمهب 1355، هسلج 16  رد  هدنزاس ، حانج  تاسلج  رد  هدننک  تکرـش  ياضعا  دادعت  شهاک  هب  تبـسن  دـمهم  اضرمالغ  رادـشه  زا 
اب .تسا  هدوب  لبق  زور  هسلج 20  هب  تبسن  ناگدننک  تکرش  يدصرد  شهاک 50  زا  یکاح  هک  دندوب  هدرک  تکرش  نت  طقف 100 

تروص داقتنا  ییارجا  یتلود و  ياههاگتسد  بزح و  درکلمع  ءوس  زا  دشن  بجوم  هدننک  تکرـش  ءاضعا  يددع  شهاک  لاح ، نیا 
زا مدرم  يور  شیپ  يداصتقا  یعاـمتجا و  یـسایس ، ياـهنارحب  هب  هراـشا  اـب  حیرـص  روط  هب  ناگدـننک  تکرـش  زا  يدادـعت  دریگن و 

داقتنا تدش  هب  نالوئسم 

: تفگ نخس  بزح  يدمآراکان  فیعض و  درکلمع  هب  تبسن  هک  دوب  یشناد  ناگدننک  داقتنا  زا  یکی  .دندرک 

، درک صخـشم  تاباختنا  ار  رما  نیا  هجیتن  دـنک ، یمن  نیمأت  ار  رهمایرآ  هاـشنهاش  تارظن  دـیاش  دـیاب و  هک  يروط  نآ  بزح  نونکا 
یلم ياه  نمجنا  تاـباختنا  رد  یلو  یلم  ياروش  سلجم  رد  يدـعب  رفن  اـب  رفن  رازه  فالتخا 235  اـب  نارهت  لوا  رفن  هک  روط  ناـمه 

هک روط  نامه  هدـش ، داجیا  دوکر  یبزح  ياهتیلاعف  رد  هک  تسا  نآ  تلع  تسیچ ؟ تلع  نیا  .دیـسر  يأر  رازه  هب 22  فالتخا  نیا 
، دنک یم  داجیا  دوخ  بلق  زا  ناریا  تلم  عقاو  رد  هک  تسین  یتارهاظت  نآ  دیآ  یم  لمع  هب  هک  ینهیم  یلم و  تارهاظت  دـیراد  عالطا 

، دینک یم  يزاب  مدرم  دیاقع  اب  ارچ  یلو  دنتسه  تسرپ  هاش  مه  ناریا  مدرم 

تاباختنا هک  یبزح  یتقو  ایآ  تسا ، ندرک  هبتاکم  ناشراک  طقف  اهناتسرهش  رد  بزح  نالوئسم  ارچ 

تلود ياه  همانرب  رب  رظان  طقف  بزح  دیوگب  دناوت  یم  دهد ، یم  لیوحت  هدنیامن  دهد  یم  ماجنا 

مالعا اه  یضعب  ارچ  مناد  یمن  یلو  تسا ، تلود  ياه  همانرب  رب  مکاح  بزح  تفگ  دیاب  ریخ  تسا ؟

رظن زا  هک  ییاهرانیمس  نیا  .دشاب  یفسلف  هیرظن  یکی  نیا  دیاش  تسا ، رظان  طقف  بزح  دننک  یم 
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یم نادرگرس  اهناتسرهش  رد  هتفه  کی  ار  تارادا  نیلوئـسم  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  رگم  قطانم  رد  دیا  هداد  لیکـشت  یـسایس  شزومآ 
رد بزح  ارچ  دوش ، یمن  هدافتـسا  بزح  رد  ناگدـنیامن  دوجو  زا  ارچ  .دـیناشک  یم  دوـکر  هب  اههاگتـسد  رد  ار  مدرم  راـک  دـینک و 

ناگدنیامن تایرظن  يژولوئدیا  يرظن  لئاسم 

(1) .دهاوخ یمن  تروشم  اهنآ  زا  درامش و  یمن  مرتحم  ار  ناگدنیامن  رظن  یبزح  ناریبد  باختنا  عقوم  رد  دریگ و  یم  هدیدان  ار 

هطقن اههاگدـید و  دادرم 1356 ، خیرات 3  هب  زیخاتـسر  همانزور  اب  هبحاصم  رد  هدـنزاس  حانج  هدـننک  گنهامه  يراصنا ، گنـشوه 
 ... یسایس و لئاسم  بزح و  لابق  رد  ار  هدنزاس  حانج  تارظن 

زا شیب  تشذگ  زا  سپ  دوب و  هتفرگن  لکش  اهحانج  رد  یـصاخ  یـسایس  راتفر  يوگلا  زونه  يراصنا ، دید  زا  .دومن  حیرـشت  روشک 
هطقن هب  اهنآ  زا  کی  چیه  اهحانج  تیلاعف  زاغآ  زا  لاس  ود 

يرکف یـسایس -  يوگلا  هب  نتفای  تسد  يارب  هدنزاس  حانج  دعب  ياههام  یط  هک  داد  هدعو  يراصنا  .دنتفاین  تسد  ینـشور  تارظن 
هرابرد حاـنج  ياههاگدـید  یـصصخت ، ياـههورگ  زا  لکـشتم  ییاـهییامهدرگ  لیکـشت  اـب  دـنک و  شـالت  رتشیب  رت ، هتفاـی  ماجـسنا 

ياه هبنج  هب  نتفای  تسد  نودب  يزیر  همانرب  فرص  تفگ  نینچمه  يو  .دوش  هئارا  بزح  هب  یتکلمم  یـسایس ، فلتخم  تاعوضوم 
هب يراکـشآ  هراشا  هک  درک  دهاوخن  داجیا  نآ  هناگود  ياهحانج  زیخاتـسر و  بزح  تیعـضو  رد  يرییغت  هنوگ  چیه  عوضوم  یلمع 

(2) .دوب نآ  ياهحانج  بزح و  تیلاعف  رب  مکاح  دوکر 

زیخاتـسر بزح  هدـنزاس  حانج  ...و  یعامتجا  یـسایس ، ياههاگرظن  اه و  هشیدـنا  نییبت  رد  هک  ییاه  هچباـتک  تاوزج و  يـالبال  رد 
راعـش و تروص  هب  لقادح  هک  دش  فقاو  ناوت  یم  حانج  نیا  يوس  زا  هدش  هتفریذپ  ياهیگژیو  لوصا و  یخرب  هب  تسا  هدش  رـشتنم 

اهملق دـیاب   » تسا و ناریا » تلم  قوقح  نیرت  ملـسم  زا  ندـش  هاـگآ  قح   » هکنیا هلمج  زا  .دـش  یم  هضرع  ناـبطاخم  هب  حاـنج  یـشم 
یم رکف  ناریا  هـب  هـمه   » زین »(3) و  .دزاس راومه  بالقنا  ياهفدـه  هب  ندیـسر  اب  ار  اه  هشیدـنا  دروخرب  ات  دـنیوگب  اهنابز  دنـسیونب و 

(4)« .مینک یم  راک  ناریا  يارب  مه  اب  همه  .مینک  یم  رکف  ناریا  هب  مه  اب  همه  .مینک  یم  راک  ناریا  يارب  همه  .مینک 

، یهاشنهاش ماظن  هب  داقتعا  اب  هک  ناریا  تلم  زیخاتـسر  ياضعا  همه  ییامنهار  يرکفمه و  يراکمه ، زا   » دوب یعدـم  هدـنزاس  حانج 
هقباسم هسیاقم و  راتساوخ  تلم  هاش و  بالقنا  یساسا و  نوناق 
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رب زین  ار  دوخ  یسایس  هلاسر  شیپ  سوئر  هدنزاس  حانج   (1)« .دننک یم  لابقتسا  دنتسه  فلتخم  ياه  هقیلس  دیاقع و  راکفا و  هنادازآ 
: داد هئارا  شنابطاخم  هب  يد 1356  رد 14  هدومن و  نیودت  نییبت و  ریز  تاداقتعا  يانبم 

.تساه هشیدنا  دروخرب  هدیقع و  زاربا  ینعی  دونش  تفگ و  نایرج  نامه  هعماج  رد  رکف  تکرح  هار 

اهرظن و هنادازآ  كرتشم و  یبایزرا  تایبرجت و  هلدابم  یـسایس  شزومآ  .دـنیوگب  نخـس  دـیاب  زین  اـهناهد  دنونـش ، یم  اهـشوگ  رگا 
.تساه هدیقع 

.دبای یم  دشر  لاجم  عونت  نیا  رد  هعماج  یناسنا  ياهشزرا  دهاوخ و  یم  عونت  رد  ار  تدحو  زیخاتسر  هفسلف 

.تسین هقرفت  قافن و  موهفم  هب  هقیلس  هشیدنا و  عونت 

.تسا هعماج  لوئسم  ناریدم  راتفر  یسارکوروب  ماظن  هرابرد  مدرم  تواضق  يانبم 

.تسا ناریا  یسایس  ماظن  تردق  یتسیزهب  تایح و  هیام  ندب  رد  نوخ  نایرج  دننامه  تاعالطا  دازآ  نایرج 

.دنوش وربور  لئاسم  اب  ناسکی  ربارب و  یهاگآ  اب  دیاب  تلم  تلود و 

(2) .دنتسه رگیدکی  ناهارمه  ملق  نایب و  يدازآ  تکراشم و  یهاگآ و  تفرشیپ و 

حیرـصت درک ، رداص  دنفسا 1356 )  11  ) زیخاتـسر بزح  تیلاعف  لاس  نیمراهچ  زاغآ  تبـسانم  هب  هک  يا  هیناـیب  رد  هدـنزاس  حاـنج 
، ناـیب هشیدـنا و  يدازآ  یـسارکومد ، زا  ینتم  رد  یگدـنزاس  هار  نیا  .تسا  نشور  هدـنزاس  حاـنج  هاگدـید  زا  زیخاتـسر  هار  : » دومن
توکس و هار  زیخاتسر  هار  .تسا  تکلمم  یگدنز  نوئـش  همه  رب  یلم  ینوناق  قیقد و  تراظن  اه و  هقیلـس  ءارآ و  هقباسم  دروخرب و 

مدرم همه  يارچ  نوچ و  یب  قح  اههورگ و  همه  یعامتجا  ياهمیرح  ینوناق ، نیزاوم  هب  مارتحا  هار  زیخاتسر  هار  .تسین  ییانتعا  یب 
رت صخـشم  یظفل  ياهدـیکأت  هار  زا  اـهنت  هن  لـمع و  رد  هار  نیا  هچ  ره  .تسا  تکلمم  یـسایس  یگدـنز  رد  لاـعف  تکراـشم  يارب 

اه هشیدنا  عونت  ساسا  رب  ام  یگتسبمه  ددرگ 

(3)« .دش دهاوخ  رت  قیمع  رتدنمورین و  اه  هقیلس  و 

ورشیپ حانج 

فادها دربشیپ  يارب  يرت  یبالقنا  ياهراکهار  شور و  دهاوخ  یم  هکنیا  ياعدا  اب  ورشیپ  حانج 

ص:450
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یلم ياروش  نیسلجم  تلود ، ناکرا  نایم  رد  ات  داد  ماجنا  يا  هدرتسگ  شالت  سیسأت  لیاوا  نامه  زا  دریگ ، شیپ  رد  زیخاتسر  بزح 
دوخ يارب  ییاپ  ياج  هریغ ، یبزح و  ياه  هتیمک  زین  انس و  و 

دنداد یم  ماجنا  نآ  ریاظن  یـسایس و  ياهتیـصخش  نیـسلجم و  ناگدنیامن  اب  هک  ییاهینزیار  ددـعتم و  ياه  هتیمک  لیکـشت  .دـنک  زاب 
حانج اب  تباقر  رد  ورشیپ  حانج  هک  دوب  نآ  زا  یکاح  همه 

(1) .دنک یم  شالت  یعامتجا  یسایس -  فلتخم  لفاحم  رد  رتدنمتردق  ذوفن  يارب  هدنزاس 

زین انـس و  یلم و  ياروش  نیـسلجم  حانج و  نایم  يرتشیب  ياهدـنویپ  دوب  شالت  رد  حانج  یمومع  طباور  هتیمک  هک  ماگنه  ناـمه  رد 
هیهت ددص  رد  نارهت ، هاگشناد  یملع  تأیه  ياضعا  زا  یهورگ  رظن  ریز  نآ  یناور  یعامتجا و  طباور  هتیمک   (2)، دیامن داجیا  مدرم 

شجنـس و دروم  بترم  روط  هب  روشک  مدرم  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس -  ياه  هتـساوخ  اـهراتفر و  نآ  ساـسا  رب  هک  دوب  یحرط 
هدامآ ار  یحرط  دادرخ 1355  رد  ورشیپ  حانج   (3) .دوش هئارا  روشک  تیعضو  دوبهب  يارب  یضتقم  ییاهلح  هار  ات  دریگ  رارق  یبایزرا 

اهـشزومآ و اـت  دـش  یم  لیکـشت  تسیز  طـیحم  هیور  یب  ياـهیگدولآ  زا  يریگوـلج  يارب  دـیدج  یناـمزاس  نآ  ساـسا  رب  هک  درک 
هامریت رد  حانج  نیا   (4) .دوش هداد  شزومآ  نایئاتـسور  نادنورهـش و  هب  هریغ  یتسیز و  ياهیگدولآ  شهاک  يارب  مزال  ياهراکهار 

رد حانج  فیاظو  راک و  نیئآ  ناونع  تحت  يا  هعومجم   » دوخ ياضعا  تیلاعف  ندومن  دنم  هدـعاق  نداد و  ناماس  رـس و  يارب   1355
سابع ریما  یصخش  دیاش  یـسایس و  يابقر  زا  یگمه  ابیرقت  نآ  يربهر  رداک  هک   ) ورـشیپ حانج   (5) .دوب هدومن  هیهت  هحفص » راهچ 

هک داد  لیکـشت  هار » هاـش   » ناوـنع تـحت  یهورگ  رذآ 1355  لـیاوا  رد  دـندوب ،) زیخاتـسر  بزح  لـکریبد  ریزو و  تـسخن  ادـیوه 
فالخرب هورگ  نیا  .دوب  یتسرپ » نطو  یتسود و  هاش  هورگ  نیا  فده   » دوب و هدـش  هداهن  یظیفح  یـضترم  هدـهع  رب  نآ  تیلوئـسم 

(6) .درک یم  وا  نارادفرط  ادیوه و  راثن  ار  اهیشاحف  یتح  تالمح و  نیرتدیدش  یهاگ  هدش  نییعت  فیاظو 

روضح اب  تشهبیدرا 1356  هسلج 21  یط  يدیجم ) دـیجملادبع   ) حانج هدـننک  گنهامه  تقو  ماقم  مئاق  يوسوم ، نیـسح  دـمحم 
نآ ات  دنا و  هدمآرد  ورشیپ  حانج  تیوضع  هب  رفن  رازه  هب 70  بیرق  روشک  رسارس  رد  دش  یعدم  حانج ، ياضعا  زا  نت  دودح 150 

هورگ ماگنه 22 
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ریت 1356 رد 26  هک  ینانخس  یط  ورـشیپ ، حانج  هدننک  گنهامه  يدیجم ، دیجملادبع   (1) .تسا هدش  لیکشت  حانج  رد  یصصخت 
: درمشرب ریز  حرش  هب  ار  حانج  ود  زا  کی  ره  فیاظو  هطیح  فادها و  تیلاعف ، هرتسگ  درک  داریا 

ار ییاههاگدـید  ام  دـننکب و  بیغرت  قیوشت و  بزح  لخاد  رد  ار  رکفت  ندیـشیدنا و  هکنیا  يارب  .دنتـسه  يرکف  ياهرتسب  اه  حانج 
یـسررب تاعلاطم و  رد  دنوشب و  تیادـه  یحیحـص  تهج  کی  رد  تارکفت  اه و  هشیدـنا  نیا  هک  دوب  نیا  يارب  میدرک  باختنا  هک 
یصخشم فده  همانرب و  ...دنکن  ادیپ  دنـشاب  هتـشاد  اه  یـسررب  عون  نیا  دیاب  هک  ار  یـصاخ  گنر  نآ  دوش  یم  حانج  رد  هک  ییاه 

، میرادن

نیا اب  نامدوخ  يراج  ياهراک  رد  هک  مینک  یم  یعس  ام  هجیتن  رد  تسا و  بزح  يژولوئدیا  ام  يژولوئدیا  بزح و  فده  ام  فده 
.مینکب هاگن  لئاسم  هب  هاگدید 

رب هک  اهناتسا  رد  هچ  زکرم و  حطس  رد  هچ  میراد  راک  ياههورگ  یصصخت و  ياه  هتیمک  هک  تسا  نیا  حانج  لخاد  رد  ام  راک  زرط 
اـهزغم و عقاو  رد  میتـسه و  يرکف  يدـنب  هورگ  کـی  رتـشیب  اـم  ...دـنراد  یتاـسلج  دـننک و  یم  راـک  رکفت و  فـلتخم  لـئاسم  يور 
هک نیا  يارب  .مینکب  هدافتـسا  دارفا  نیا  هشیدنا  رکفت و  زا  میناوتب  هک  مینک  یم  لکـشتم  تروص  نیا  هب  بزح  لخاد  رد  ار  نارکفتم 
مه دیایب و  دوجو  هب  تهج  نیا  زا  یکرحت  کی  دوشب و  لدب  در و  اه  هشیدنا  دیایب و  دوجو  هب  يرکف  كرحت  کی  بزح  لخاد  رد 

اهفده و هب  ندیـسر  رتهب  يارب  یبزح و  ياه  همانرب  ندـش  ارجا  رتهب  يارب  مینک ، ادـیپ  یبسانم  ياهلح  هار  میناوتب  قیرط  نیا  زا  هکنیا 
يرای ار  تلود  لکریبد ، بزح و  هناخریبد  قیرط  زا  ام  قیرط  نیا  زا  نینچمه  تکلمم و  رد  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس و  دصاقم 

رد مینک 

(2) .اهنآ يارجا  نینچمه  اه و  همانرب  اهتسایس و  میظنت 

يداصتقا یعامتجا و  یـسایس ، نزاوتم  هعـسوت  یلمع  ياهراکهار  یناریا و  هعماج  لابق  رد  ورـشیپ  حانج  ياههاگدـید  نینچمه  يو 
: دومن يدنب  تروص  ریز  حرش  هب  ار  روشک 

هشوگ اه و  هنحص  دبای و  ققحت  ریگاج  همه  لداعتم و  نزاوتم و  يا  هعـسوت  بلاق  رد  يداصتقا  دشر  هعماج ، رد  نزاوت  يربارب و  - 1
.دریگ رب  رد  ناریا  نیمزرس  هنهپ  رد  یلک  روط  هب  هناخراک و  هعرزم و  رد  اتسور ، رهش و  رد  عامتجا  هداوناخ و  رد  ار  یگدنز  ياه 

ياـهروشک يـالاب  رامـش  رد  دـیاب  هدـنیآ  ناریا  هک  نیا  گرزب و  ندـمت  هزاورد  هب  لـین  موزل  هب  هجوت  اـب  ییآراـک  يرو و  هرهب  - 2
.دشاب مهارف  هنادنمتفارش  هفرم و  یگدنز  کی  زا  يرادروخرب  ناکما  ناریا  مدرم  کیاکی  يارب  هکنیا  دیآرد و  ناهج  هتفرشیپ 

نیا زیمآ  تیقفوـم  يارجا  رکف و  نیا  هب  ندیـشخب  قـقحت  يارب  يراـکمه  سح  داـقتعا و  داـجیا  زکرمت و  شهاـک  تکراـشم و  - 3
يریگ میمصت  حوطس  هیلک  رد  يرادا  عجارم  تاماقم و  هیلک  دزن  تسایس 

.تسا تکراشم  ياه  نامرآ  هب  لوصح  ياههار  نیرترثؤم  زا  نواعت  شخب  هعسوت  و 

یفیک لماکت  یمک و  لوحت  زا  لصاح  یلم  هعسوت  دشر و  تسیز ، طیحم  یگدنز و  تیفیک  - 4
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يونعم یگنهرف و  یعاـمتجا و  ياهـشزرا  رادومن  تیفیک  يداـصتقا و  يداـم و  ياهـشزرا  رادومن  تیمک  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا ،
.تسا هعماج  کی 

میمـصت رد  دوـش و  هدـید  دـیاب  زورما  ناوـجون  ناوـج و  لـسن  هرهچ  ادرف  ناریا  يارب  يزیر  حرط  رد  ناـناوج  ناـناوجون و  شقن  - 5
ناناوجون و ياهزاین  یگنهرف  یعامتجا و  يداصتقا ، زا  معا  يریگ 

.دریگ رارق  رظندم  دیاب  ناناوج 

تامیمـصت ذاختا  رد  اهتـسایس و  نیودت  رد  نآ  زا  لوقعم  يرادرب  هرهب  یعیبط و  عبانم  ظفح  هب  هجوت  اب  تفن  دـمآرد  ینیزگیاج  - 6
عبنم نیرتمهم  ناونع  هب  ار  دوخ  تیمها  هدنیآ  لاس  یط 25  تفن ، یلم ، یعیبط  عبنم  نیرتمهم  اریز  دوش ، تیاعر  دیاب  اقیقد  يداصتقا 

(1) .داد دهاوخ  تسد  زا 

: دوب ریز  حرش  هب  يدیجم  دیجملادبع  يربهر  هرود  رد  ورشیپ  حانج  ینامزاس  بیکرت  زین  فادها و  فیاظو و  حرش 

زیخاتسر بزح  ياهفده  هب  یبایتسد  رد  رظن  بحاص  دارفا  ییامهدرگ  راکفا و  لدابت  هیاپ  رب  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  ورشیپ  حانج 
ورشیپ ماگشیپ و  نآ  هناگ  هس  ياهنامرآ  ياول  تحت  ناریا  تلم 

: دنک یم  لابند  ریز  هصخشم  داعبا  رد  ار  دوخ  ياهششوک  هار  نیا  رد  دوب و  دهاوخ 

.یبزح عجارم  هب  نآ  هئارا  نوگانوگ و  لئاسم  هرابرد  حانج  تارظن  نیودت  یسررب و  - 

.بزح یمومع  راکفا  هب  حانج  تارظن  هیجوت  هضرع و  يارب  شالت  - 

.نالوئسم اب  تکراشم  يراکمه و  یبزح و  ياهنامزاس  رد  لکشت  هب  بزح  ياضعا  قیوشت  - 

: زا تسا  ترابع  یحانج  ماقم  بیترت  هب  حانج  یتالیکشت  نامزاس  انمض 

.یمومع سنارفنک  - 

.حانج هناخریبد  حانج -  هدننک  گنهامه  - 

.یگنهامه ياروش  - 

.یسایس ياه  هشیدنا  هتیمک  - 

(. یصصخت ياه  هتیمک   ) راک ياههورگ  - 

.حانج یناتسا  ياه  هخاش  - 
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یمومع سنارفنک 

: زا تسترابع  یمومع  سنارفنک  فیاظو 

.حانج هدننک  گنهامه  باختنا  - 

.حانج ياه  هینایب  اههاگدید و  بیوصت  یسررب و  - 

.بزح هناخریبد  هب  لاسرا  يارب  حانج  ياه  هتیمک  رد  هدش  هیهت  ياهشرازگ  دروم  رد  رظنراهظا  یسررب و  - 
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.یسایس لئاسم  هرابرد  حانج  یشم  طخ  دروم  رد  رظنراهظا  لیلحت و  هیزجت و  - 

.دنادب مزال  یمومع  سنارفنک  رد  ار  نآ  حرط  یگنهامه  ياروش  ای  حانج  هدننک  گنهامه  هک  يرگید  عوضوم  ره  یسررب  - 

حانج هدننک  گنهامه 

تـسوا مه  تسا و  حانج  ياهدحاو  هیلک  هدننک  گنهامه  ماقم و  نیرتالاب  حانج و  تاثحابم  هدننک  تیاده  حانج  هدـننک  گنهامه 
.دنک یم  نییعت  یمومع  سنارفنک  دییأت  اب  ار  یگنهامه  ياروش  ياضعا  هک 

یگنهامه ياروش 

هـشیدنا هتیمک  ءاضعا  نییعت  فیاظو ، ماجنا  رد  حانج  هدـننک  گنهامه  هب  يرای  حانج ، لـخاد  رد  راـکفا  یطاـعت  تاـثحابم و  میظنت 
یناتسا ياه  هخاش  نیلوئسم  نییعت  راک و  ياههورگ  نییعت  یسایس ، ياه 

.تسا یگنهامه  ياروش  فیاظو  هلمج  زا  حانج 

یسایس ياه  هشیدنا  هتیمک 

: زا دنترابع  هک  دنراد  دوجو  حانج  رد  رگ  هشیدنا  هتیمک  جنپ  ًالعف 

يداصتقا هشیدنا 

اب تعنــص  هـطبار  دـمآرد ، عـیزوت  راـک ، يورین  يرو  هرهب  تیریدـم و  يدـیلوت ، ياـهداهن  يداـصتقا و  ماـظن  لـئاسم  نوـماریپ  هـک 
.دراد تیلاعف  يداصتقا ، يانبریز  يزرواشک ،

یعامتجا هشیدنا 

تاداـقتعا یعاـمتجا ، كرحت  یعاـمتجا ، ياـههورگ  یعاـمتجا ، ياـه  تخاـس  یلم ، یگچراــپکی  تدــحو و  روـما ، نوـماریپ  هـک 
.دراد تیلاعف  یعامتجا ، تامدخ  ماظن  یعامتجا ،

تموکح مدرم و 

تیلاعف یـسایس  ياهداهن  يریگ  میمـصت  تخاـس  تموکح ، شقن  یـسایس ، گـنهرف  یلم ، زیهجت  تکراـشم و  لـماوع  نوماریپ  هک 
.دراد

یناهج هنهپ  رد  ناریا 

رد ناریا  شقن  یللملا ، نیب  تینما  ناریا و  ناریا ، يا  هقطنم  تیعقوم  ناریا ، کیتیلوپوئژ  یناـهج ، يدـنب  هورگ  رد  ناریا  نوماریپ  هک 
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.دراد تیلاعف  یللملا ، نیب  ياهیراکمه 

خیرات هنهپ  رد  ناریا 

لاح و هتشذگ و  ناریا ، تسایس  یخیرات  دنور  یناهج ، حطس  رد  ناریا  یخیرات  شقن  نوماریپ  هک 

ص:454
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.دراد تیلاعف  ناریا ، هدنیآ 

( صصخت ياه  هتیمک   ) راک ياههورگ 

زا کی  ره  هک  تسا  هدـش  ینیب  شیپ  نینچ  راک  ياـههورگ  یگنهاـمه و  ياروش  نیب  يرکف  طاـبترا  یگنهاـمه و  نیمأـت  روظنم  هب 
.دنشاب هتشاد  دوخ  هورگ  رد  طبار  تمس  هب  ار  یگنهامه  ياروش  ءاضعا  زا  رفن  کی  راک  ياههورگ 

هناخریبد

طابترا ظفح و  راک و  ياههورگ  روما  هرادا  حانج ، ياـضعا  ماـن  تبث  .دوش  یم  هئارا  هک  یبلاـطم  اـهراک و  لاـقتنا  هفیظو  هناـخریبد 
هنوگره ماجنا  زاین و  دروم  لیاسو  هیهت  نینچمه  روشک و  حطـس  رد  نآ  ياضعا  اه و  هخاش  اه و  هتیمک  اـب  حاـنج  هدـننک  گـنهامه 

تایرشن راشتنا  پاچ و  يرتفد و  روما 

.دراد هدهع  هب  ار  حانج 

حانج یناتسا  ياه  هخاش 

روما مامت  هب  دـنوش و  یم  لیکـشت  روشک  فلتخم  طاقن  رد  حانج  هدـننک  گنهامه  صیخـشت  بسح  رب  حانج  یناتـسا  ياـه  هخاـش 
نیلوئسم نونکات  هک  دنیامن  یم  لمع  دوخ  هقطنم  رد  حانج  هب  طوبرم 

.دنلوغشم شیوخ  فئاظو  ماجنا  هب  باختنا و  ناتسا  هدزاود 

اه هتیمک  ششوک 

ریگیپ ياهتیلاعف  یط  دننک  یم  يوریپ  یبزح  هناگ  هس  لوصا  ناریا و  ربهر  تاین  زا  هنانمؤم  هک  ورـشیپ  حانج  هناگ  هدـفه  ياه  هتیمک 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  حرط  هدزاود  نونکات  هک  دنا  هدش  قفوم  دوخ 

: ياهحرط زا  دنترابع  هک  دنیامن  هیهت  یتکلمم  لئاسم 

.یمتا يورین  هب  طوبرم  مزال ، یناسنا  يورین  نیمأت 

.نایئاتسور ترجاهم  هلئسم 

.روشک ياچ  يایحا 

.يزرواشک قاطا  سیسأت 

.نامرک ناتسا  رد  بآ  دوبمک  عفر 
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.يریاشع شزومآ 

.ییاتسور شزومآ 

.روکنک تشپ  ياه  هملپید 

.یسدنهم ماظن 

.نارهت راب  هرت  عیزوت  نیدایم  داجیا  يارب  يزیر  همانرب 

.یشزومآ تاعیاض  زا  يریگولج 

.نارهت بآ  تاعیاض  زا  يریگولج 

ص:455
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یناسنا و طیارـش  نتفرگ  رظن  رد  اب  هعلاطم ، شهوژپ و  ساسا  رب  اـمامت  هک  قوف  یلیمکت  یقیقحت و  یکیکفت و  ياـهحرط  رب  هوـالع 
ینوگانوگ تاداهنشیپ  تسا ، هدش  هیهت  نامروشک  یخیرات  یمیلقا و 

حرطم ورـشیپ  حانج  هدـننک  گنهامه  يوس  زا  زین  اهدـمآرد  رت  هنالداع  عیزوت  نارهت و  رهـش  يزاسکاپ  ریظن  فلتخم  ياه  هنیمز  رد 
1 .تفرگ رارق  تلود  بزح و  هجوت  دروم  دوخ  هبون  هب  هک  تسا  هدش 

تیلاعف کی  ره  هک  درک  سیـسأت  يددـعتم  ياه  هتیمک  شتیلاـعف  نارود  لوط  رد  ورـشیپ  حاـنج  دـش  رکذ  مه  نیا  زا  شیپ  هکناـنچ 
ياه هتیمک  دادعت  نآ  رد  هک  میراد  رایتخا  رد  هناگادج  تسرهف  ود  .دنداد  یم  ماجنا  حانج ) زا  یگدنیامن  هب   ) ار يا  هژیو  یصصخت 

بیترت 22 و 27 هب  ورشیپ  حانج 

ياه هتیمک  دنا  هدرک  هیهت  ریت 1356  خیرات 25  رد  هک  تسخن  تسرهف  رد  .تسا  هدش  رکذ  هتیمک 

: تسا هدش  یفرعم  ریز  حرش  هب  ورشیپ  حانج  هناگ   22

للملا نیب  روما  هتیمک  - 1

نانز روما  هتیمک  - 2

نامرد تشادهب و  هتیمک  - 3

يژرنا هتیمک  - 4

نارگراک روما  هتیمک  - 5

یقوقح روما  هتیمک  - 6

یمادختسا يرادا و  روما  هتیمک  - 7

شرورپ شزومآ و  روما  هتیمک  - 8

يرهش لئاسم  هتیمک  - 9

ناناوج روما  هتیمک  - 10

نایوجشناد یهاگشناد و  روما  هتیمک  - 11

یعیبط عبانم  يرورپماد و  يزرواشک و  روما  هتیمک  - 12

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 752 

http://www.ghaemiyeh.com


اهاتسور يزاسون  نارمع و  هتیمک  - 13

یلوپ یلام و  روما  هتیمک  - 14

تارباخم تاطابترا و  هتیمک  - 15

یناگرزاب هتیمک  - 16

نداعم عیانص و  هتیمک  - 17

هافر هتیمک  - 18

یسایس یعامتجا و  روما  هتیمک  - 19

رنه گنهرف و  هتیمک  - 20

ناحایس بلج  يدرگناهج و  هتیمک  - 21

2 فانصا روما  هتیمک  - 22

: تسا هدش  تبث  ریز  حرش  هب  ورشیپ ، حانج  هتیمک   27 مود ،  (2) تسیل رد (1)

تالیکشت یفنـص 5 - يرگراک و  لئاسم  یـسررب  ییوجشناد 4 - لئاسم  یـسررب  يزرواـشک 3 - شزومآ  یمومع 2 - طـباور  - 1
-8 يرهش ) لئاسم   ) يزیر همانرب  ناگتسشنزاب 7 - روشک 6 - يرادا 

لئاسم نکـسم و  - 11 شرورپ ) شزومآ و   ) ییادـتبا شزوـمآ  يرهـش 10 - لئاسم  کـیفارت و  يزرواـشک 9 - هرامش 4  نویـسیمک 
طیحم نیمأت  یهافر 17 - تامدـخ  نیمأت  یـسایس 16 - روما  یعاـمتجا 15 - روما  یلاـم 14 - روما  یمتا 13 - يژرنا  يرهش 12 -

شناد 19- هاپس  ورشیپ 18 - حانج  تسیز 

يزرواشک 23- تادیلوت  شیازفا  یگناخ 22 - روما  یتلود 21 - ياههاگتسد  زکرمت  مدع  كرحت و  يرادا 20 - ياه  شور  دوبهب 
ینف و یماد 25 - تادیلوت  شیازفا  ینهیم 24 - یلم و  لئاسم 
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1 .تلود نادنمراک  يایازم  قوقح و  تلود 27 - نانکراک  هافر  يا 26 - هفرح 

راگزومآ دیشمج  يربهر  هرود  رد  هناگ  ياه 27  هتیمک  دهد  یم  ناشن  نیارق  اما ، تسین ، نشور  ریخا  تسرهف  هیهت  خیرات  دـنچ  ره 
هک دش  مالعا  هدننک ، گنهامه  ناونع  هب  يدـیجم  دـیجملادبع  باصتنا  تسخن  ياههام  رد  اریز  .تسا  هدـش  نییعت  ورـشیپ  حانج  رب 

روطس رد  هک  يا  هناگ  تسرهف 22  بیترت  نیدب  .تسا  هدرک  دنم  هدعاق  هتیمک  بلاق 22  رد  ار  دوخ  فلتخم  ياهتیلاعف  ورشیپ  حانج 
دیجملادبع تسایر  نارود  رد  هک  دندوب  ییاه  هتیمک  دش  دای  نآ  زا  نیشیپ 

هب ورـشیپ  حانج  دوجوم  كرادـم  دانـسا و  ساسا  رب  هک  نیا  نمـض  .دـنداد  یم  رارق  شـشوپ  تحت  ار  حاـنج  نیا  تیلاـعف  يدـیجم ،
يد رد  هک  يروط  هب  داد  شهاک  ار  دوخ  ياه  هتیمک  دادعت  جیردت 

هب کیدزن  ياه  فدـه  ياهیراک  هرابود  یناسنا و  يورین  فالتا  زا   » ات تفای  شهاـک  هتیمک  هب 17  هناگ  ياه 22  هتیمک  هام 1356 
حانج ریخا  هناگ  ياه 17  هتیمک  یماسا   2 .دوش بانتجا  مه »

: تسا ریز  حرش  هب  دوب ، هدش  يدنب  هقبط  یعامتجا  يداصتقا و  هورگ  ود  رد  هک  ورشیپ 

يداصتقا روما  فلا )

یعیبط عبانم  يزرواشک و  . 1

بآ عبانم  . 2

ورین . 3

نداعم عیانص -  . 4

یناگرزاب . 5

تاطابترا . 6

تارباخم . 7

يدرگناریا يدرگناهج و  . 8

راک يورین  . 9

یعامتجا روما  ب )

شرورپ شزومآ و  . 10
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رنه گنهرف و  . 11

نامرد تشادهب و  . 12

هافر نیمأت و  . 13

ناناوج یندب و  تیبرت  . 14

نکسم اهرهش و  روما  . 15

اهاتسور روما  . 16

3 .تسیز طیحم  . 17

(3) (2) (1)

یبزح ياهحانج  ییآراکان 

، ادیوه يارب  .دندرک  زاغآ  تباقر  یگتسد و  ود  اب  ار  دوخ  ياهتیلاعف  یبزح  ياهحانج 

ص:457

.417629 .ش پ : یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  ویشرآ  . 1 - 1
ص 15. لوا ، هچباتک  ورشیپ ، حانج  زیخاتسر ؛ بزح  . 2 - 2

ص 15. نامه ، . 3 - 3

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 755 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_457_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_457_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_457_3
http://www.ghaemiyeh.com


باـختنا تشادـن ، اـهحانج  تیلاـعف  یفیک  یمک و  شرتـسگ  هب  ینادـنچ  لـیامت  هک  زیخاتـسر  بزح  تقو  لـکریبد  ریزو و  تـسخن 
حانج ربهر  يراصنا  گنشوه  تیعقوم  تیوقت  اب  دوب و  ریذپان  لمحت  يدادخر  يدعب ) ورشیپ   ) هاوخ یقرت  حانج  سأر  رد  راگزومآ 

ربهر ناونع  هب  راگزومآ  نییعت  رد  تسا  یهیدب  .دهد  ناشن  باختنا  نیا  زا  ار  دوخ  يدونشخان  ات  دیشوک  هدنزاس 

يوس زا  دوخ  هک  یتوملا  یفطصم  رتکد  .دوب  لیخد  ادیوه  قیالع  زا  رتارف  يا  هدارا  ورشیپ  حانج 

نینچ ار  راگزومآ  هب  تبـسن  ادیوه  یهاوخدـب  تباقر و  دـنک ، يراکمه  هدـنزاس  حانج  ربهر  يراصنا  اب  هک  تفای  تیرومأم  ادـیوه 
: تسا هدرک  فیصوت 

حانج ود  نیا  تشاد  راهظا  وگتفگ  نمض  درک و  توعد  يریزو  تسخن  هب  ارم  ادیوه  زور  کی   [ حانج ود   ] لیکشت زا  لبق  زور  دنچ 
هک راگزومآ  زا  ادیوه  متـسناد  یم  هک  نم  .دینک  کمک  يراصنا  هب  منک  شهاوخ  امـش  زا  متـساوخ  یم  دوش و  لیکـشت  تسا  رارق 

ششوخ دوب  شا  هنیباک  ییاراد  ریزو 

راگزومآ رتکد  اب  لبق  یلیخ  زا  هک  نیا  اب  دناد  یم  دوخ  يریزو  تسخن  يارب  یبیقر  ار  وا  دیآ و  یمن 

ملع رطاخ  هب  مه  شردپ  هب  مدوب و  ریزو  تسخن  نواعم  مه  نم  دوب  هدش  ریزو  وا  هک  لابقا  رتکد  تلود  رد  متـشاد و  ییانـشآ  هقباس 
مارتحا هیلاع  تالیصحت  رطاخ  هب  شنادنزرف  هب  تشاد و  هک  یشناد  و 

هرکاذم اب  مدرک و  لابقتسا  داهنشیپ  نیا  زا  تشاد  راگزومآ  هک  يدنت  شور  تلع  هب  یلو  متشاذگ  یم 

اهنآ زا  یلیخ  هک  مدرک  توعد  هدنزاس  حانج  هب  ار  اهنآ  زا  رفن  دصکی  زا  شیب  سلجم  يالکو  اب 

ار يدیجم  دیجملادبع  رتکد  نیون  ناریا  بزح  تردق  نارود  رد  هک  ادیوه  .دندوب  ادیوه  ناتسود 

رتکد هک  درک  ساسحا  یتقو  زیخاتسر  هرود  رد  دوب  هتفرگ  رظن  رد  دوخ  زا  دعب  يریزو  تسخن  يارب 

ادیوه یتقو  هک  يوحن  هب  دیشوک  یم  يراصنا  يریزو  تسخن  يارب  دوخ  ياوق  مامت  اب  هنامرحم  دنک  یم  ادیپ  سناش  دراد  راگزومآ 
کیربت يریزو  تسخن  يارب  يراصنا  هب  اه  یلیخ  درک  رییغت 

(1) .دنتفگ

بزح  » ناونع اب  یتشادداـی  یط  دادرم 1354 ، لوا  رد  یبزح ، ياهحانج  لیکـشت  یمـسر  مالعا  زا  سپ  زور  دـنچ  نویامه ، شویراد 
ینارگن زاربا  دهد  رارق  يدج  دیدهت  دروم  ار  بزح  ناکرا  مامت  دناوت  یم  اهحانج  تباقر  هک  یتارطخ  هب  تبـسن  اهحانج ،» نایم  رد 

ناربهر زا  دومن و 

بزح رد  رگا  يو ...« : معز  هب  اریز ، .دنشوکب  اهحانج  نورد  ریذپان  لرتنک  ياهداضت  يریگ  لکش  زا  يریگولج  رد  تساوخ  بزح 
نادیم بزح  يرادا  نامزاس  دوخ  رگا  .دـشابن   [ هناگود ياهحانج  يوس  هب   ] اهـشیارگ نیا  زا  يریگولج  لیدـعت و  يارب  یفاک  يورین 
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اهحانج یگناـگود  يور  رب  یـششوپ  تروص  هب  یبزح  یگناـگی  دـنام و  دـهاوخن  يدـیما  چـیه  هاـگ  نآ  ددرگ ، اـه  حاـنج  تباـقر 
دودح و دوش و  راک  هب  تسد  دیاب  نونکا  مه  زا  بزح  .تشذگ  دهاوخ  هزادنا  زا  اه  تباقر  .دمآ  دهاوخرد 
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دنـسپان راک  زاغآ  نیمه  زا  دـیاب  اهحانج  ناوریپ  ءاضعا و  بلج  يارب  اه  کیتکات  يا  هراپ  .دـنک  مولعم  ار  اهحانج  تباقر  یگنوگچ 
(1)« .دننامب شنمدازآ  هداشگ و  دیاب  دنبای و  نامزاس  دوخ  نورد  رد  هزادنا  زا  شیب  دیابن  اهحانج  ...دوش  مالعا 

هب هجوت  نودـب  حانج ، ود  هتـسجرب  ياضعا  يربهر و  رداـک  .دـشن  یقلت  يدـج  زگره  نویاـمه  ینارگن  داد  ناـشن  يدـعب  تـالوحت 
هلداجم هب  لئاسم  نیرت  تیمها  مک  رـس  رب  هک  ییاج  ات  دـنداد ؛ همادا  فلتخم  حوطـس  رد  تباقر  هب  دوب  بزح  هجوتم  هک  ییاهبیـسآ 

ینارگن زاربا  اهتباقر  نیا  موادت  هب  تبسن  یتاشرازگ  یط  تشاد ، رظن  ریز  ار  حانج  ود  تیلاعف  ابترم  هک  كاواس  .دنتساخ  یمرب 

تیلاعف زاغآ  زا  سپ  هام  هدزناـش  دودـح  ، ) رویرهش 1354 خروم 5  شرازگ  رد  هلمج  زا  .دوـمن  یم  یـشیدنا  هراـچ  ياـضاقت  هدرک 
: دنا هدرک  رظنراهظا  نینچ  هدنزاس  ورشیپ و  حانج  ود  نایم  دوجوم  ياهتباقر  هرابرد  كاواس  نارومأم  حانج ،) ود  یمسر 

کی رد  حانج  ود  نیا  هب  طوبرم  روما  رـضاح  لاـح  رد  هدـیدرگ و  میـسقت  حاـنج  ود  هب  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  هک  نآ  تلع  هب 
ءاضعا نیب  هک  دوش  یم  هدهاشم  ابلاغ  دشاب  یم  زکرمتم  نامتخاس 

تافالتخا نیا  همادا  زا  عقوم  هب  هچنانچ  هدومن و  زورب  یئزج  لئاسم  رس  رب  یتافالتخا  اهحانج 

.دوب یبزح  ياهحانج  لخاد  رد  رتشیب  تاجنشت  ثداوح و  رظتنم  هدنیآ  رد  یتسیاب  دیاین  لمع  هب  يریگولج 

هدوب لئاق  تیولوا  قح  دوخ  يارب  ماقم  مئاق  هب  کیدزن  دارفا  اذل  هدیدرگ  نییعت  ماقم  مئاق  رفن  کی  بزح  يارب  نوچ  رگید  فرط  زا 
.دوب دهاوخ  هدنیآ  رد  بزح  نایز  هب  اتجیتن  هک  دوش  یم  ییاهترودک  زورب  تابجوم  زین  هلئسم  نیا  و 

هچنانچ دشاب و  یمن  تحلصم  هب  یلمع  نامتخاس  کی  رد  زیخاتـسر  بزح  حانج  ود  روضح  .دراد 2 - تحص  ربخ  - 1 هبنش : هیرظن 
همادا دوخ  راک  هب  لقتسم  نامتخاس  کی  رد  حانج  ود  زا  کی  ره 

کی ره  هک  ددرگ  نییعت  ماقم  مئاق  دـنچ  ماـقم  مئاـق  کـی  ياـج  هب  بزح  يارب  هچناـنچ  .تشاد 3 - دـهاوخ  يرتهب  هجیتن ي  دـنهد 
ماقم مئاق  هب  هتسباو  دارفا  زا  یـضعب  ياهیوردنت  زا  يدایز  دح  ات  رت و  هجوم  یلمع  دنـشاب  هتـشاد  رظن  ریز  ار  طوبرم  روما  زا  یتمـسق 

.دش دهاوخ  هتساک  یلعف 

دییأت دروم  هبنـش  هیرظن  .دـسر 2 - یم  رظن  هب  حیحـص  ربخ  يدایز  دـح  ات  فدـه  هب  عبنم  یـسرتسد  هب  هجوت  اـب  - 1 هبنـشکی : هیرظن 
(2) .تسا

کی ره  تشاد و  رارق  دحاو  ینامتخاس  رد  بزح  ياهحانج  يرتفد  يرادا و  روما  ماجنا  زین  تاسلج و  لیکشت  لحم  هکنآ ، رطاخ  هب 
تیهام و دندرک ، یم  لمع  نیشیپ  بازحا  یسایس  تباقر  اهیدنب و  هتسد  ساسا  رب  زیچ  ره  زا  شیب  دوخ  ياهیریگرای  رد  حانج  ود  زا 

ود مادقا  ياوتحم 
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(1) .دروآ یم  مهارف  ار  ناـنآ  داـضت  فـالتخا و  تاـبجوم  هاوخاـن  هاوـخ  تفرگ و  یم  دوـخ  هب  زیمآ  تباـقر  ییوـب  گـنر و  حاـنج 
: دنا هتشون  نینچ  هراب  نیا  رد  نمهب 1354  رد 26  كاواس  نارگشرازگ 

نابایخ بنج  يولهپ  نابایخ  رد  عقاو  بزح  هرامش 5  نامتخاس  لحم  رد  روکذم  ياهحانج  هب  طوبرم  تاسلج  هیلک  رـضاح  لاح  رد 
زا یخرب  نیب  دوجوم  فالتخا  دوش و  یم  رازگرب  رهمایرآ 

هک هدـش  ثعاب  نونکاـت  تاـسلج  لیکـشت  ياـهقاتا  سنارفنک و  صوصخم  ياـهنلاس  زا  هدافتـسا  رـس  رب  روبزم  ياـهحانج  نیلوئـسم 
دروخ دز و  هب  یتح  حانج  ود  نارادفرط  نیب  دوب  کیدزن  راب  نیدنچ 

.دماجنایب

نیا ات  تسا  حلصا  هناگود  ياهحانج  هب  هتسباو  رـصانع  يدعب  ياهیریگرد  زا  يریگولج  روظنم  هب  دراد و  تحـص  ربخ  هبنـش : هیرظن 
.دنیامن ادج  رگیدکی  زا  ار  اهنآ  تیلاعف  لحم  بزح  تاماقم  هدرکن  ادیپ  يا  هدننز  تروص  تانایرج 

هچ دـشاب  یمن  هقیـضم  رد  اـج  نیمأـت  رظن  زا  زیخاتـسر  بزح  هک  نوـنکا  دـسر و  یم  رظن  هب  حیحـص  هبنـش  هـیرظن  تاظحالم 341 :
اهحانج زا  یکی  يدروخرب  نینچ  زورب  زا  يریگولج  يارب  هک  دراد  یلاکشا 

(2) .دیامن رازگرب  بزح  ياهنامتخاس  زا  رگید  یکی  رد  ار  دوخ  هنایهام  یگتفه و  سنارفنک و  تاسلج 

گنـشوه هدـهع  رب  نآ  يربهر  هک  دـندوب  هدـمآدرگ  هدـنزاس  حانج  رد  نیون  ناریا  بزح  ياـضعا  نیرتشیب  دـهد  یم  ناـشن  قباوس 
بزح تقو  لـکریبد  ادـیوه ، یـسایس  نیفلاـخم  رگید  ناـیناریا و  تسیناریا ، ناـپ  مدرم ، ياـهبزح  ياـضعا  تیرثـکا  دوب و  يراـصنا 

اهیدنب و هتسد  نامه  بیترت ، نیدب  .دنتشاد  قلعت  ورشیپ  حانج  هب  دندوب و  هدش  عمج  راگزومآ  دیشمج  رود  هب  زیخاتسر 

خروم شرازگ  .دیدرگ  رولبتم  زیخاتسر  بزح  هناگود  ياهحانج  رد  بازحا  نایم  هتشذگ  یصخش  یسایس و  تافالتخا  زین  تباقر و 
: تسا هداد  حرش  نینچ  ار  اهحانج  يریگ  لکش  كاواس ، دنفسا 1354   9

رد قباـس و  ياـه  ینیون  ناریا  هک  تسا  هتفرگ  لکـش  تروـص  نیدـب  رـضاح  لاـح  رد  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  رد  يدـنب  حاـنج 
بزح لکریبد  ریزو و  تسخن  ادیوه  ياقآ  يدایا  نارادفرط و  تقیقح 

هدنزاس و حانج  رد  هتفرگ  رارق  ییاراد  داصتقا و  روما  ریزو  يراصنا  ياقآ  نانآ  سأر  رد  هک 

نیفلاخم یلک  روط  هب  تسیناریا و  ناپ  نایناریا ، مدرم ، قباس  بازحا  رثؤم  رصانع  ناگدننادرگ و 

.دنا هدمآ  درگ  راگزومآ  دیشمج  ياقآ  يربهر  هب  ورشیپ  حانج  رد  ادیوه  ياقآ 

دراد تحص  ربخ  هبنش : هیرظن 
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(3) .تسا تقیقح  هب  نورقم  يو  هیرظن  دراد  بزح  رد  هبنش  هک  يذوفن  هب  هجوت  اب  تاظحالم 341 :
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دادرخ رد  .درک  ادیپ  یلک  یشخرچ  لاس 1355  تسخن  ياههام  یط  یبزح  ياهحانج  رد  یسایس  ياهیریگ  عضوم  تالوحت و  دنور 
رابرد دنمتردق  ریزو  ملع  هّللادسا  هک  دیسر  ربخ   1355

هدرتسگ یشالت  هب  دوبن ، هدیشوپ  یسک  رب  زیخاتسر  بزح  تقو  لکریبد  ریزو و  تسخن  ادیوه  اب  وا  راکشآ  ینمـشد  هک  یهاشنهاش 
رثوم تیامح  هب  هدز و  تسد  هدنزاس  حانج  رد  ذوفن  يارب 

رابرد نواعم  يرهاب ، رتکد  هدنزاس ، حانج  عضوم  رتشیب  هچ  ره  تیوقت  يارب  ملع ، .تخادرپ  نآ 

مهارف نآ  تیعقوم  دوبهب  يارب  ار  مزال  ياه  هنیمز  حانج ، هتـسجرب  ياضعا  يربهر و  رداک  عمج  رد  روضح  اـب  اـت  تخاـس  رومأـم  ار 
دندوب هدش  قفوم  ادیوه  نافلاخم  عطقم  نآ  رد  ایوگ  .دروآ 

نیا رد  دادرخ 1355  رد 9  كاواس  ناسیون  شرازگ  .دنزاس  دراو  يو  نافلاخم  فص  رد  ار  هدنزاس  حانج  هدننک  گنهامه  يراصنا 
: دنا هتشون  نینچ  هراب 

تیامح دروم  یهاشنهاش  رابرد  ریزو  ملع  هّللادسا  ياقآ  بناج  زا  یسوسحم  وحن  هب  اریخا  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  هدنزاس  حانج 
رابرد ترازو  نواعم  يرهاب  رتکد  ملع  ياقآ  هتفرگ و  رارق 

لحم رد  اهرهظ  زا  دعب  حانج  نیا  رد  كرحت  داجیا  روظنم  هب  هک  تسا  هدومن  رومأم  ار  یهاشنهاش 

.دهد شرتسگ  ار  شیوخ  یبزح  ياه  تیلاعف  هتفای و  روضح  حانج 

فلتخم ياهتـسایس  نارادـفرط  ناریا ، تلم  زیخاتـسر  بزح  هدـنیآ  هرگنک  ندـش  کـیدزن  اـب  هک  دوـش  یم  هـتفگ  تاظحالم 341 :
تسایس زا  يرادفرط  هب  يو   ) يراصنا ریخا  رفس  رد  هک  یلئاسم  زاغآ و  تسایس  هنحص  رد  ار  ییاه  تباقر  اه ) یئایس  اهنوسامارف و  )

نآ هب  يرنوساـمارف ) تالیکـشت  وـضع   ) ریزو تسخن  ياـقآ  يروـف  ترفاـسم  هب  رجنم  دـمآ و  شیپ  هسنارف  رد  تـسفورعم ) اـکیرمآ 
(1) .تسا یلک  حطس  رد  حانج  ود  نیا  یسایس  ياهتباقر  تامادقا و  زا  يا  هنومن  دش  روشک 

نانچمه هدـنزاس  حانج  سأر  رد  يراصنا  روضح  ماگنه  ات  هدـنزاس  حاـنج  رد  وا  یـسایس  نارادـفرط  ادـیوه و  ساـبع  ریما  تیعقوم 
تـسود ینیعم ، مساـق  ریما  دادرم ، لـیاوا  رد  هک  یماـگنه  دیـشک و  ازارد  هب  دادرم 1357  ات  دـنور  نیا  .دوب  دوکر  فعـض و  راـچد 

رابرد ریزو   ) ادیوه کیدزن 

راـب نیا  .دروـخ  مه  رب  رگید  راـب  هدـنزاس  حاـنج  رب  مکاـح  یـسایس  تـالداعم  تفرگ ، هدـهع  رب  ار  هدـنزاس  حاـنج  يربـهر  تـقو )
نارومأم دادرم 1357 ، شرازگ 7  رد  .دندوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  هدنرب  گرب  نیون  ناریا  قباس  بزح  ياضعا  زین  ادیوه و  نارادـفرط 

: دنا هتشون  نینچ  هراب  نیا  رد  كاواس 

باصتنا زا  سپ  دشاب  یم  رابرد ) ریزو   ) ادیوه سابع  ریما  کیدزن  ناتـسود  زا  هک  هدـنزاس  حانج  هدـننک  گنهامه  ینیعم  مساق  ریما 
نیا رد  ار  قباس  نیون  ناریا  بزح  تردقاب  ءاضعا  قوف  تمس  هب 
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گنـشوه تردق  ذوفن و  هکنیا  ایناث  .تسا  هدیدرگ  نیون  ناریا  قباس  بزح  زا  يا  هناشن  ًالمع  هدـنزاس  حانج  هدومن و  زکرمتم  حانج 
يریبعت هب  انب  دشاب و  یم  رارقرب  هدنزاس  حانج  رد  ناکامک  يراصنا 
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دـش لحنم  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  يزور  رگا  تامادـقا  نیا  اب  دـشاب و  یم  هدـنزاس  حانج  رایتخا  رد  راـک  يورین  تفن و  يورین 
دهاوخ رایتخا  رد  ار  عاضوا  ًالماک  یلبق  یگدامآ  اب  هدنزاس  حانج 

(1) .تشاد

دیدجت هب  دنتفرگ و  تسد  رد  هدـنزاس  حانج  رد  ار  یـسایس  مهم  ياهتیعقوم  اهتـسپ و  تعرـس  هب  نیون  ناریا  قباس  بزح  نارادـفرط 
دنا هداد  رادـشه  تالوحت  نیا  لیلحت  جرد و  نمـض  كاواس  نارومأم  .دـندیزای  تسد  هدـنزاس  حانج  ییارجا  یتیریدـم و  ناـمزاس 

، تسا نیون  ناریا  قباس  بزح  تیلاعف  روآداـی  یعون  هب  هک  هدـنزاس  هتفاـی  ناـمزاس  دـیدجت  حاـنج  يوس  زا  یمادـقا  هنوگره  ماـجنا 
(2) .دوب دهاوخ  هدننک  نارگن 

درکلمع زا  زیخاتـسر  بزح  رب  شا  یلکریبد  يریزو و  تسخن  نارود  مامت  رد  ادیوه  سابع  ریما  دـش  هراشا  مه  نیا  زا  شیپ  هکنانچ 
رد حانج  کی  زا  بترم  روط  هب  ادـیوه  .داد  یم  ناشن  دوخ  زا  حانج  ود  نیا  تیلاعف  هب  یمک  تبغر  ًالوصا  دوب و  یـضاران  حانج  ود 

حانج ربارب 

عفن هب  حانج  ود  رد  ناهنپ  راکشآ و  ياهیدنب  هتسد  دوجو  زا  دروآ و  یم  لمع  هب  تیامح  رگید 

تـسخن تسپ  يدـنچ  زا  سپ  دـش و  بزح  لکریبد  ادـیوه  زا  سپ  هک  راـگزومآ  دیـشمج  .دومن  یم  يرادرب  هرهب  دوخ  ياهتـسایس 
رب ادـیوه  اب  وا  تباقر  دوب و  ریگرد  حاـنج  ود  تاـفالتخا  اـهتباقر و  هصرع  رد  دوخ  اهتدـم  تفرگ ، لـیوحت  ادـیوه  زا  مه  ار  يریزو 

ءاقترا يریزو  تسخن  سپـس  بزح و  یلکریبد  هب  تفرگ و  هرانک  ورـشیپ  حانج  يربهر  زا  هک  نیمه  يو  اـما ، .دوبن  هدیـشوپ  یـسک 
دروم ار  بزح  نالک  عفانم  رتمک  هک  درک  مهتم  ار  نآ  هتـسجرب  ياـضعا  ناربهر و  تخادرپ و  اـهحانج  درکلمع  زا  داـقتنا  هب  تفاـی ،

هک دش  راکـشآ  تفرگ و  دوخ  هب  يرت  يدج  تروص  بزح  ياهحانج  زا  راگزومآ  داقتنا  لاس 1357  زاغآ  اب  .دنهد  یم  رارق  هجوت 
يریگ عـضوم  تـسا و  ناـشماقم  زا  يراـصنا ) يدـیجم و   ) هدـنزاس ورـشیپ و  حاـنج  ود  ناربـهر  يریگ  هراـنک  راتـساوخ  احیرـص  وا 

نمض دادرخ 1357  رد 24  ندـنل  ویدار  یـسراف  شخب  .دـش  بزح  حانج  ود  يربهر  زا  اهنآ  يافعتـسا  ثعاب  اـتیاهن  مه ، راـگزومآ 
: درک هراشا  نینچ  بزح  حانج  ود  درکلمع  زا  راگزومآ  یتیاضران  هب  ناریا  یسایس  هدز  بوشآ  عاضوا  زا  یشرازگ 

يو .دهد  ناشن  دوخ  زا  یتیلاعف  هتـسناوتن  اریخا  هک  دراد  هدهعرب  زین  ار  زیخاتـسر  ناریا  یـسایس  بزح  اهنت  یلکریبد  راگزومآ  رتکد 
زا يرتشیب  تیلاـعف  نآ  نورد  حاـنج  ود  هک  دریگب  يا  هزاـت  ناـج  دـناوت  یم  یتروص  رد  بزح  هک  تفگ  دروم  نیا  رد  راـگزومآ ] ]

ثحابم يدج  روط  هب  هداد و  ناشن  دوخ 
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نیا قباس  ناربهر  یبزح  ياهتیلاعف  هقباس  زا  اجنیا  رد  ریزو  تسخن  .دـیامن  زاـغآ  تکلمم  یلـصا  ياـهعوضوم  دروم  رد  ار  یکرتشم 
بزح يارب  تبثم  مدق  ناشناربهر  ددجم  باختنا  مدع  رد  ار  حانج  ود  نیا  ياضعا  دومن و  داقتنا  دـندرک  افعتـسا  اریخا  هک  حانج  ود 

راگزومآ رتکد  .دناوخ  تلود  و 

دندید و یمن  یتوافت  حانج  ود  نیا  نیب  هک  يداع  ناگدنهد  يأر  بزح و  ياضعا  رظن  اب  نینچمه 

.درک یگنهامه  راهظا  تسا  یسررب  تحت  ًالعف  نآ  داجیا  هک  موس  حانج  لیکشت  راتساوخ  نمض  رد 

(1) .دنارذگ یم  ار  دوخ  یشیامزآ  نارود  زیخاتسر  بزح  هک  درک  هفاضا  يو 

یم حیرـصت  دوب ، هدرک  تاقالم  نارهت  رد  راگزومآ  دیـشمج  اب  دادرم 1357  رد 22  هک  ندـنل  رد  هاش  ریفـس  نیرخآ  یجار ، زیورپ 
عاضوا بزح و  عفانم  فالخرب  ار  نانآ  تیلاعف  دوب و  یـضاران  تدـش  هب  زیخاتـسر  بزح  حانج  ود  درکلمع  زا  راـگزومآ  هک  دـنک 

: دوب هتفگ  نینچ  یجار  هب  هراب  نیا  رد  راگزومآ  .دومن  یم  یبایزرا  روشک  ینارحب 

مه تکرح و  هلیسو  مه  رظن ، دروم  یـشم  طخ  نییعت  نمـض  دناوتب  دشاب و  راک  ياشگ  لکـشم  تسیاب  یم  زیخاتـسر  بزح  هچ  رگ 
دوجوم حانج  ود  هنافسأتم  یلو  دیامن ، مهارف  ار  فده  هب  ندیسر  هار 

دنراد یعـس  کی  ره  دنوش ، دحتم  فلاخم  ياههورگ  لباقم  رد  دـنبایرد و  ار  یلعف  عطقم  تیـساسح  هک  نآ  ياج  هب  بزح  نیا  رد 
راک نیا  هجیتن  تسا  یعیبط  هتبلا  هک  دننک ، ناشیاه  یهاوخدوخ  فرـص  ار  یبزح  يورین  مامت  دنروآرد و  دوخ  تمدـخ  هب  ار  بزح 

(2)  ... دشاب دناوت  یمن  یلعف  شوشغم  عضو  زج  مه 

، زیخاتسر بزح  ءوس  درکلمع  زا  دیدش  یتاداقتنا  یط  دادرخ 1357  رخاوا  رد  ناریا  لئاسم  یسررب  هورگ  سیئر  يدنواهن  گنشوه 
زاغآ ناـمه  زا  بزح  ياـهحانج  هک  درک  حیرـصت  دومن و  یباـیزرا  رثؤم  رایـسب  رما  نیا  رد  ار  بزح  هناـگود  ياـهحانج  ییآراـکان 

للع يدنواهن ، نانخس  زا  ییاهشخب  رد  .دندنام  زاب  دنتشاد  هدهع  رب  هک  یفیاظو  ماجنا  زا  دندش و  دوکر  راچد  تیلاعف 

: تسا هدش  حرطم  نینچ  زیخاتسر  بزح  هناگود  ياهحانج  ییآراکان 

يارب دندشن  قفوم  ارچ  اهحانج  نیا  یلو  میتسه ، يرکف  رتسب  ام  دنتفگ  دندمآ  لوا  زور  زا  اهحانج  نیا  .دش  لیکـشت  ییاهحانج  هتبلا 
یسایس يرادا و  ياه  یگتسباو  ای  یصخش و  للع  هب  اهوضع  نیا  زا  يرایسب  هک  وضع  رفن  دنچ  دنتـشاد و  مدقـشیپ  رفن  کی  هک  نیا 

ادیپ رییغت  هدننک  گنهامه  کی  یتقو  .دنتخانش  یمن  ار  رگیدمه  دارفا  نیا  .دندوب  هدش  اهحانج  وضع  یصخش  تاداقتعا  ای  و 

يرکف رتسب  دندمآ و  یم  حانج  دیدج  هدننک  گنهامه  هناخترازو  ياضعا  دنتفر و  یم  مه  یلبق  هدننک  گنهامه  ياضعا  درک  [ یم ]
لیکشت هیمالعا و  دنچ  راشتنا  هب  دودحم  تلع  نیا  هب  هنافسأتم  مه 
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(1) .ءاضتقالادنع مه  نآ  دیدرگ و  یعمج  طابترا  لیاسو  يارب  هسلج  دنچ 

اب ار  یبزح  ياهحانج  ریگنماد  نارحب  دندیـشوک  یم  راـگزومآ  ياـبقر  زیخاتـسر ، بزح  حاـنج  ود  ناـیم  یـسایس  ياـهتباقر  نتم  رد 
هب نآ  ناربهر  ییآراکان  اهحانج و  ینورد  ياهداضت  زا  دوب  قاتـشم  ایوگ  هک  دننز  دـنویپ  بزح  لکریبد  راگزومآ  طلغ  ياهتـسایس 

، درک یم  عافد  راگزومآ  لابق  رد  ادیوه  سابع  ریما  شردارب  عضوم  زا  کش  یب  هک  ادیوه  نودیرف   (2) .دربب هرهب  دوخ  دوس 

تامادقا زا  ات  دوب  بزح  ياهحانج  نایم  فالتخا  يریگرد و  داجیا  دصرتم  هراومه  هک  دـهد  یم  رارق  داقتنا  دروم  تدـش  هب  ار  يو 
بزح حانج  ود  ياسؤر  اب  يریگرد  زج  يراک   » راگزومآ دیـشمج  ادـیوه ، نودـیرف  هدـیقع  هب  .دروآ  لمع  هب  يریگولج  نانآ  رثؤم 

اب راجنلک  لاح  رد  مئاد  دنتسه  تلود  هیلع  يزاس  هدنورپ  يرگبوشآ و  ددص  رد  هراومه  اهنآ  هک  نیا  ساسحا  اب  تشادن و 

(3)« .دوب حانج  زا  یکی  اب  هتسباو  دارفا 

بزح ياهحانج  ریگنماد  تالکشم  یعامتجا ، یسایس و  ياهیمارآان  زورب  یمالـسا و  بالقنا  جاوما  شزیخ  اب  لاس 1357 ، زاغآ  رد 
اهراب يو  .دنز  مد  بزح  ياهحانج  يدمآراکان  درکلمع و  ءوس  زا  ات  تشاداو  زین  ار  هاش  هک  يروط  هب  .دـش  نایع  هتـشذگ  زا  رتشیب 

دروآ نابز  هب 

ریگنماد لضعم  هب  تبـسن  هک  ییاهرادـشه  مامت  مغر  هب  یلو  .دـنهد  یمن  ناـشن  دوخ  زا  يریگمـشچ  تیلاـعف  بزح  ياـهحانج  هک 
تـسد نیا  زا  یلئاسم  هب  ات  تشاذگ  یمن  یقاب  وا  يارب  یلاجم  رگید  روشک  هدز  نارحب  طیارـش  دـش  یم  هداد  وا  هب  بزح  ياهحانج 

(4) .تشذگ یم  نآ  رانک  زا  انتعا  یب  اتدمع  دهد و  ناشن  هجوت 

لباق یتاپمـس  بزح ، هناگود  ياهحانج  تیلاعف  زاغآ  نامه  زا  مدرم  داحآ  تیمکاـح ، هعومجم  بزح و  يربهر  هاگتـسد  رب  هوـالع 
ياجرب تاشرازگ  دانسا و  دندادن و  ناشن  نآ  هب  ییانتعا 

راگزومآ و باصتنا  كاواس  تاشرازگ  رد  .دوب  اهحانج  نیا  هب  مدرم  هجوت  مدع  زا  یکاح  هدنام 

روما هب  ناهاگآ  نارظان و  ییوگ  هک  تسا  هدش  فیصوت  هناقمحا  یمادقا  هدنزاس ، هاوخ و  یقرت  حانج  ود  ناربهر  ناونع  هب  يراصنا 
درمتلود ره  باصتنا  هک  دوب  هدیسر  هجیتن  نیا  هب  شیاهیجنسرظن  رد  كاواس  .تخادنا  یم  يزاب » بش  همیخ   » ياه شیامن  دای  هب  ار 

نیا زا  مدرم  دیدش  ینادرگیور  رفنت و  بجوم  زیخاتسر ، بزح  ریظن  ییاهداهن  تاسسؤم و  سأر  رد  يروشک  لاجر  و 
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، بزح ياهحانج  سأر  رد  تاباصتنا  نیا  ءوس  بقاوع  هب  تبسن  هدننک  نارگن  ینحل  اب  كاواس  نارومأم  .دوش  یم  روهظون  ياهداهن 
كاواس هدیقع  هب  .دش  دهاوخ  وربور  يدج  ینارحب  اب  هار  زاغآ  نامه  رد  زیخاتـسر  بزح  دنور  نیا  موادت  اب  هک  دنداد  یم  رادـشه 

مدرم یجیردت  ینادرگیور 

نیا زا  ییاهشخب  رد  .دشاب  یماکان  هناشن  نیرتمهم  تسناوت  یم  نآ  ياه  هعومجم  ریز  بزح و  زا 

: میناوخ یم  تسا ، هدش  هیهت  یبزح ) حانج  ود  سیسأت  مالعا  زا  سپ  زور  هد  دودح   ) ریت 1354 رد 29  هک  كاواس  شرازگ 

یبزح حانج  ود  هدرتسگ  تباقر   » ناونع تحت  هامریت 54  هبنشجنپ 19  خروم  هرامش 60  رد  زیخاتسر  همانزور  رد ] هک  یتشاددای  یط  ]
پاچ نمـض  .دـندش  هدـیمان  هدـنزاس » لاربیل   » و هاوخیقرت »  » بزح ياهحانج  دیـسر - ] پاچ  هب  « ] دـش زاـغآ  يا  هدرتسگ  حطـس  رد 

راگزومآ دیشمج  و  هدنزاس » لاربیل   » حانج ربهر  ناونع  هب  ییاراد  داصتقا و  روما  ریزو  يراصنا  گنشوه  ياهسکع 

بناجنیا امومع و  ار  مدرم  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  هاوخیقرت »  » حانج ربهر  ناونع  هب  روشک  ریزو 

ییارجا تأیه  هلمجنم  تکلمم و  یسایس  نازیر  همانرب  .تخادنا  يزاب  بش  همیخ  دای  هب  اصوصخ  ار 

دنا و هتشاد  شجنر  تلود  هب  میقتسم  یگتسباو  تلع  هب  هتـشذگ  بازحا  زا  مدرم  دنفقاو  هکنیا  اب  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  تقوم 
زا دهدب  ندوب  یتلود  يوب  هک  یتاعامتجا  بازحا و  هنوگره 

دوش یم  نآ  رب  یعس  زین  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  رد  ارچ  هک  تسین  مولعم  دنشاب  یم  نازیرگ  نآ 

ياهتمـس ردـصم  زین  زیخاتـسر  بزح  رد  ار  روشک  داصتقا و  ءارزو  ریظن  یتلود  رثؤم  تاماقم  تلود و  ءاـضعا  امیقتـسم  ًـالمع و  هک 
تسپ و تلود  رد  هک  نیا  لیلد  هب  ار  اه  نیرتهب  زا  رفن  نارازه  دـنیامن و  یم  یبزح  یـسایس  یعاـمتجا و  ساـسح  لـغاشم  يربهر و 

زیخاتسر بزح  روما  رد  دنرادن  یلغش 

(1) .دنراذگ یم  يرانک  هب  ناریا  تلم 

رب كرادم  دانـسا و  عومجم  زا  هکنانچ  .تشاد  همادا  زیخاتـسر  بزح  تیلاعف  نامز  نیـسپاو  ات  یبزح  ياهحانج  هب  مدرم  هجوت  مدع 
مدرم قفاوم  رظن  دنتسناوتن  زگره  یبزح  ياهحانج  دیآ  یم 

هیاپدنلب ياضعا  يربهر و  رداک  هژیو ، هب  نایم ، نیا  رد  .دنیامن  بلج  دوخ  درکلمع  هب  تبسن  ار 

شرازگ رد   (2) .دندش یم  بوسحم  اهحانج  زا  یمومع  راجزنا  لماع  نیرتمهم  دنتشاد  مدرم  دزن  هک  یترهـش  ءوس  رطاخ  هب  اهحانج 
، دـش یم  بجوم  ار  اـهحانج  زا  مدرم  ینادرگیور  هک  اـهحانج  ناربـهر  ترهـش  ءوس  زا  يدروم  هب  كاواـس ، تشهبیدرا 1357   16

: تسا هدش  هراشا  نینچ 

یم يربهر  ار  زیخاتسر  بزح  ياهحانج  زا  یکی  زورما  هک  يدیجم  دنیوگ  یم  اهیرازاب  هعماج و  رکفنشور  هقبط  هاگشناد و  ناداتسا 
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دادملق ار  دوخ  یناریا  اهنویلیم  يربهر  ماقم  رد  دنک و 

دنمرنه رسمه  یلیکو  رینم  قافتا  هب  وا  هک  هدوب  يا  هنابش  مزب  تاسلج  تلع  هب  وا  یقرت  هیاپ  دنک  یم 

ص:465
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یط نودب  ملع  تیامح  اب  هدش و  زاغآ  تروص  نیا  هب  وا  یعامتجا  هیاپ  هشیر و  هک  یسک  تسا و  هتشاد  ملع  هّللادسا  موحرم  اب  دوخ 
رد يا  هشیر  هچ  هدیسر  ترازو  ماقم  هب  دوز  یلیخ  یقرت  جرادم 

.دنهن ندرگ  ار  وا  يربهر  هک  دراد  رکفنشور  هقبط  هاگشناد و  ناداتسا  مدرم و  نیب 

یملع و ياهتیـصخش  نـیرت  هتـسجرب  نـیب  زا  بازحا  لوا  زارط  ناربـهر  ناـهج  رـسارس  رد  تـفگ  یم  هاگـشناد  داتـسا  روـیرف  رتـکد 
هشیدنا راکفا و  هب  مدرم  ات  دنوش  یم  باختنا  یسایس  یعامتجا و 

(1) .دنراذگ مارتحا  نانآ  تارظن  و 

هجوت یعون  هب  ات  دندادن  زورب  دوخ  زا  ییانتعا  لباق  رثؤم و  مادـقا  تیلاعف ، نارود  لوط  رد  زیخاتـسر  بزح  ياهحانج  نیا ، رب  هوالع 
نیدب .دنیامن  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  هماع 

زین اهنآ  یعامتجا  یسایس و  راتفر  دومن  یم  یعقاوریغ  یگتخاس و  اهحانج  نیا  یتالیکـشت  یتیریدم و  بیکرت  هکنیا  نمـض  بیترت ،
دوب اهتدم  مدرم  لاح ، ره  رد  .تفرگن  دوخ  هب  راوتسا  یلاور 

(2) .دندوب هداد  تسد  زا  نآ  تشرد  زیر و  ياه  هعومجمریز  تیمکاح و  هعومجم  يرادرک  تسار  هب  ار  دوخ  دیما  رگید  هک 

بالقنا نارود  ياهیمارآان  هرابرد  یبزح  ياهحانج  هاگدید 

زا حرط  نیا  .دـندرک  گنهامه  نآ  اب  ار  دوخ  ياهتـسایس  زین  یبزح  ياهحانج  ناریا ، رد  یـسایس  زاب  ياضف  حرط  زاـغآ  اـب  ناـمزمه 
لیاوا رد  هدـنزاس  حانج  ربهر  يراـصنا  گنـشوه  .دوب  هدـش  هیـصوت  هاـش  هب  اـکیرمآ  تارکمد  روهمج  سیئر  رتراـک ، یمیج  يوس 

تسناد یلعشم  ار  داقتنا  دروآ و  نایم  هب  نخس  نایب  ملق و  تاعوبطم ، يدازآ  یسایس و  ياهیدازآ  شرتسگ  موزل  زا  دادرم 1357 

یبزح و لـئاسم  هراـبرد  حاـنج  یهاوخرظن  ياـههورگ  : » دوب هتفگ  يو   (3) .دـهد یم  تاجن » یکیراـت  زا  ار  ییارجا  نالوئـسم   » هک
دیاب اهملق  .دـش  دـهاوخ  مالعا  یـسررب و  یمومع  هسلج  کی  رد  اههورگ  نیا  راـک  هجیتن  دـنا و  هدرک  راـک  هب  عورـش  رگید  لـئاسم 

...دزاس راومه  نشور و  بالقنا  ياهفده  هب  ندیـسر  يارب  ار  هار  اه  هبرجت  اه و  هشیدـنا  دروخرب  ات  دـنیوگب  دـیاب  اهنابز  دنـسیونب و 
، دـشاب هتـشادن  دوجو  رکف  يدازآ  ناـیب  يدازآ و  رگا  ...دـهد  یم  تاـجن  یکیراـت  زا  ار  ییارجا  نالوئـسم  هک  تسا  یلعـشم  داـقتنا 

هرود نیا  رد  هک  یلم  ياهنمجنا  اهنامزاس و  زا  کی  ره  ...دوب  راودیما  اه  نیرتهب  شیادیپ  راکفا و  ندش  افوکـش  هب  ناوت  یم  هنوگچ 
یـسارکومد زا  تبحـص  یتقو  ...تسا  هدوب  رتشیب  یـسایس  ياه  يدازآ  شریذـپ  يارب  مدرم  ندرک  هدامآ  شفدـه  هدـش  هداهن  ناـینب 

روشک یسایس  ياضف  یسایس و 
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ص 323. مود ، دلج  نیشیپ ، رقاب ؛ یلقاع ، - . 3
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یسارکومد زا  ار  دوخ  هک  ییاهروشک  اب  هسیاقم  رد  ام  رظن  زا  یسایس  يدازآ  هک  مینیبب  دیاب  مینک  یم 

دناوت یمن  مادک  چیه  مسینومک  هن  مسیلاتیپاک و  هن  زورما  .دراد  یموهفم  هچ  دنناد  یم  رادروخرب 

هب ام  گرزب  هاشنهاش  هک  تساجنیا  .دراد  دوخ  عماوج  یـسایس  یعامتجا و  يداصتقا و  لئاسم  يارب  یلماک  يوگلا  هک  دشاب  یعدـم 
دقتعم یمسیا  چیه  هب  دوخ  روشک  رد  ام  هک  دنا  هدومرف  تاعفد 

عفاـنم اـب  هک  یهار  هب  ار  روشک  دـنهاوخب  هک  دـنراد  دوجو  يراـشف  هورگ  هن  زیخاتـسر  هناـگ  هس  لوصا  وترپ  رد  ناریا  رد  ...میتـسین 
هرهب یـصخش  ياهفدـه  هب  لین  يارب  یـسایس  ياهیدازآ  زا  دـهاوخب  هک  يدرف  عفاـنم  هن  دـنناشکب و  دـنک  یم  قیبطت  اـهنآ  يداـصتقا 

نیا تسا و  ندـش  هاگآ  قح  بالقنا  رـصع  رد  یناریا  ره  یـسایس  قوقح  نیرت  ملـسم  زا  یکی  هک  میا  هتفریذـپ  رگا  ...دـنک  يرادرب 
زین یعمج  طابترا  لیاسو  هعومجم  تاعوبطم و  هک  میـشاب  هتـشاد  رارـصا  دـیاب  تسا  یناهج  لئاسم  یلخاد و  لئاسم  لماش  یهاـگآ 

(1)  ...« دننک افیا  یمامت  هب  ار  قح  نیا 

هب هراشا  نودب  دناوخ و  هاش  راکتبا  روشک  هصرع  رد  ار  یسایس  زاب  ياضف  داجیا  رهم 1356 ، مود  رد  يرگید  هبحاصم  یط  يراصنا 
هاش يراصنا ، ياعدا  هب   (2)« دوب هاشنهاش  رما  هب  ناریا  یسایس  ياضف  ندش  رتزاب   » درک حیرـصت  اه ، ییاکیرمآ  رتراک و  راشف  لامعا 

هـصرع دومن  ساسحا  هک  تخاـس  یلمع  ار  نآ  یناـمز  تشاد و  رظن  ّدـم  لـبق  اـهلاس  زا  ار  ناریا  یـسایس  ياـضف  ندرک  رتزاـب  حرط 
وا هدیقع  هب   (3) .تسا هدرک  بسک  نآ  شریذپ  يارب  مزال  تیفرظ  روشک  یمومع 

تبـسانم هب  هک  شیزورون  مایپ  رد  هدنزاس  حانج   (4) .دوب تلم » هاش و  بالقنا  ریذپان  بانتجا  یعیبط و  هجیتن  یـسایس  یـسارکومد  »
دومن هفاضا  دناوخ و  دیدج  لاس  رد  حانج  همانرب  ياهتیولوا  زا  ار  ینوناق » ياهیدازآ  شرتسگ  زا  عافد   » درک رداص  لاس 1357  زاغآ 

(5)« .تسا داسف  یعون  مدرم  هب  ییانتعا  یب   » هک

تارهاـظت و عوقو  تفاـی و  موادـت  دوـب ، هدـش  زاـغآ  لـبق  لاـس  رد  هک  يا  هتـسسگ  ياـهیمارآان  نیدرورف 1357 ، رد  هـک  یماـگنه 
راـهم يارب  درک  یم  شـالت  هک  تیمکاـح  زا  یـشخب  راـنک  رد  دوزفا ؛ مـیژر  ینارگن  رب  فـلتخم  ياهرهـش  رد  یناـبایخ  ياهـشروش 

هدنزاس حانج  دنک ، ادیپ  يا  هراچ  اهیمارآان 

دوخ ياه  لح  هار  اهیمارآان ، لیالد  حیرشت  نمض  نیدرورف 1357  رد 16  دش و  راک  هب  تسد  زین 
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: دومن حرطم  نآ  اب  یقطنم  هلباقم  يارب 

: دنک یم  داهنشیپ  ار  ریز  ياه  يریگ  هجیتن  ریخا  عیاقو  لیلحت  هیزجت و  اب  حانج  یسایس  هورگ 

سپ دنتفر و  یم  يرگید  رهش  هب  يرهش  زا  ابلاغ  هک  دش  ماجنا  یکچوک  ياههورگ  تسد  هب  هتـشذگ  ياهزور  یبیرخت  تایلمع  - 1
.دنتخیرگ یم  نوگانوگ  تاسیسأت  هب  هلمح  زا 

يریگولج نآ  رارکت  زا  ات  دوش  هتفرگ  اهنآ  يولج  دیاب  تدم  هاتوک  رد  اما  درادن  یتیمها  نیرتمک  تدـم  زارد  رد  تامادـقا  نیا  - 2
...درک

ود زا  هاشنهاش  هدارا  هب  هک  تسا  زاب  ياضف  موهفم  ریاغم  هورگ  ره  یـسک و  ره  يوس  زا  دـیدهت  باـعرا و  حالـس  ندرب  راـک  هب  - 3
.دبای همادا  تیعطاق  اب  دیاب  هدش و  زاغآ  لبق  لاس 

رد نوگانوگ  ياه  هدـیقع  اه و  هشیدـنا  هسیاقم  هقباسم و  هصرع  تروص  هب  شیپ  زا  شیب  دـیاب  تکلمم  یعمج  طاـبترا  لـیاسو  - 4
ناهاوخریخ همه  دوجو  زاربا  يارب  مزال  تاناکما  دیآ و 

.دنک هضرع  ار  ینوناق  ياه  يدازآ  یعقاو  ناعفادم  تکلمم و 

لئاسم یبایزرا  روظنم  هب  فلتخم  ياه  ناتسرهش  زا  رادید  مدرم و  اب  رت  میقتـسم  طابترا  يرارقرب  اب  دیاب  یبزح  یتلود و  تاماقم  - 5
.دننک کمک  دونش  تفگ و  دنور  تیوقت  هب  لحم  ره  رد 

هنادازآ دروخرب  لیـصا  ياه  نوناک  تروص  هب  هشیمه  زا  شیب  دـیاب  یلم  ینوناق  عماجم  یبزح و  ياهحانج  یبزح ، ياه  نوناـک  - 6
.دیآرد دیاقع  راکفا و 

ناقفخ دیدهت و  زا  راشرس  یطیحم  داجیا  تکلمم و  یـسایس  ياضف  ندش  رتزاب  رد  هفقو  داجیا  يارب  یعاجترا  شیارگ  هنوگره  - 7
.تسا ناریا  مدرم  مومع  هدنزاس و  حانج  نارکفمه  هفیظو  نآ  اب  عطاق  هزرابم  تسا و  موکحم 

تـالوحت ینوناـق و  ياـهیدازآ  رتـشیب  هـچ  ره  یلمع  ناـمجرت  راتــساوخ  هـک  یناـسک  باـسح  زا  جرم  جره و  نـالماع  باـسح  - 8
.تسا ادج  یلک  هب  دنتسه  تکلمم  رد  کیتارکومد 

رتشیب هچ  ره  قیوشت  یمومع و  دامتعا  رتشیب  هچ  ره  بذج  تهج  رد  دیاب  مدرم  مومع  تکلمم و  ینوناق  ياهداهن  همه  شـشوک  - 9
زا يریگولج  هنادازآ و  رظنراهظا  ثحب و  هب  مدرم  همه 

.دیآ راک  هب  تنوشخ 

يرجم تلود  .دریگب  دوخ  رایتخا  رد  زوجم  نودـب  ار  نیناوق  لامعا  ای  دـنک و  لمع  نوناـق  يارو  رد  درادـن  قح  یهورگ  چـیه  - 10
یهاتوک نیرتمک  هنیمز  نیا  رد  دناوت  یمن  تسا و  تکلمم  نیناوق 
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.دنشاب هتشاد  لاعف  تبثم و  يراکمه  نیناوق  لامعا  رد  دیاب  دنناوت و  یم  مدرم  همه  .دهد  ناشن 

رد یـصاخ  کبـس  هب  یندـید  دـیع  کی  رد  ار  دوخ  تیزیو  تراک  دـیع  مایا  رد  دوخ  یبیرخت  هاگـشیامن  رد  بالقنا  نانمـشد  - 11
درکن لابقتسا  اهنآ  زا  سک  چیه  .دنداهن  ياج  هب  نوگانوگ  ياهرهش 

.دنسانش یم  ار  اهنآ  نونکا  مه  اما 

نونکا هدش  رجنم  یبالقنادض  لماوع  تسکـش  هب  تلم  هاش و  بالقنا  زاغآ  ياهلاس  رد  تکلمم  یعامتجا  يداصتقا و  يزاسون  - 12
بالقنادض رت  عطاق  تسکـش  يارب  ار  هنیمز  ناریا  مدرم  تیرثکا  تساوخ  هاشنهاش و  هدارا  هب  تکلمم  یـسایس  یگدنز  يزاسون  زین 

(1) .دنک یم  هدامآ 
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هعماج رد  ار  اهیتیاضران  لـیالد  رما  نالوئـسم  اـهتفلاخم ، هب  نداد  ناـیاپ  يارب  درک  داهنـشیپ  هدـنزاس  حاـنج  نیدرورف 1357  رد 28 
یشان تالکـشم  لئاسم و  یتاقبط ، دیدش  فالتخا  ضیعبت ، دوجو  هدنزاس  حانج  هاگدید  زا  .دنـشوکب  نآ  عفر  رد  دننک و  ییاسانش 

زورب لیالد  نیرتمهم  يرادا ، هاگتسد  داسف  یگدنام و  بقع  یشورفنارگ ، مروت و  يزیر ، همانرب  نودب  ینیشنرهش  زا 

مدرم تفلاخم  یتیاضران و  هک  یلیالد  تالکشم و  اب  رتشیب  ییانـشآ  يارب  تفرگ  میمـصت  نینچمه  هدنزاس  حانج  .دندوب  یتیاضران 
ساسا رب  ات  دتسرفب  روشک  رسارس  رد  لک  يرادنامرف  ناتـسا و  هب 23  ار  دوخ  یحانج  ناکلـسم  مه  زا  هورگ  تسا 23  هدش  ببس  ار 

اهتأیه نیا  ياه  هداد 

بقع درک  فارتـعا  يراـصنا  تـشهبیدرا 1357 ، رد 7   (1) .دـهاوخب نالوئـسم  زا  ار  نآ  يارجا  دـنک و  وجتـسج  مزـال  ياـهلح  هار 
بزح ریظن  ییاـهداهن  ًـالوصا  هدـش و  روشک  روما  رد  مدرم  تکراـشم  شرتـسگ  زا  عناـم  روـشک  رب  مکاـح  ماـظن  یـسایس  یگدـنام 
زورب يارب  يدـج  یلماـع  دوـخ  نـیا  دـنا و  هدربـن  يا  هرهب  مزـال  یعاـمتجا  یــسایس ، دــشر  زا  نآ  هناـگود  ياـهحانج  زیخاتــسر و 

: تسا هدمآ  يراصنا  تاراهظا  نیا  زا  ییاهشخب  رد  .تسا  یمومع  ياهیتیاضران 

دـشر زا  رتمک  دنهد  شرتسگ  ار  ام  مدرم  یعامتجا  یـسایس ، تکراشم  تاناکما  تسیاب  یم  هک  ییاهداهن  دشر  هک  درک  ناعذا  دیاب 
، نآ ياهحانج  ام و  بزح  .تسا  هدوب  ییارجا  يداصتقا و  ياهداهن 

اهداهن نیا  تیوقت  .دنا  هدیسرن  یفاک  دشر  هب  هک  دنتسه  ییاهداهن  وزج  تاعوبطم  یلم و  ياهنمجنا 

داجیا فرط و  کی  زا  تلود  يرارقرب  هب  ترورض  نیا  نیمأت  .دراد  ترورض  اهنآ  رت  عیرس  دشر  و 

هدزاب و حطس  .دنک  یم  کمک  رگید  فرط  زا  مدرم  هب  تلود  تلود و  هب  مدرم  جایتحا  نایم  لداعت 

(2)  ... تسا رت  نییاپ  ام  هوقلاب  تاناکما  زا  ناریا  رد  دیلوت  لماوع  يرو  هرهب 

یتلود و لفاحم  یخرب  يوس  زا  ورـشیپ  حاـنج  داد ، تروص  اـهیمارآان  اـب  هلباـقم  تهج  رد  هدـنزاس  حاـنج  هک  ییاهـشالت  فـالخرب 
نیا يوس  زا  هدش  هئارا  ياهلح  هار  دهد و  یمن  ناشن  یبسانم  شنکاو  روشک  ياهیمارآان  هب  تبسن  هک  دوب  مهتم  تیمکاح  هب  هتسباو 
حانج هجوتم  رتشیب  ماهتا  نیا  يدیجم  دیجملادبع  تیریدـم  هرود  رد  هژیو ، هب  .تسین  روشک  هدز  نارحب  تیعـضو  يوگخـساپ  حانج 

باصتنا يدیجم و  يریگ  هرانک  زا  سپ  اما ، .دیامن  یم  زیچان  بیقر ، حانج  هب  تبسن  ورشیپ  حانج  تیلاعف  دش  یم  روصت  .دوب  ورشیپ 
گنهامه ناونع  هب  یهدژم  هّللارصن  روتانس 

، هدـنزاس حاـنج  ياـهتیلاعف  هب  تبـسن  عقاو ، رد   (3) .دـمآ دوجو  هب  ییاهیراودـیما  ورـشیپ  حانج  تیلاـعف  شرتسگ  هب  تبـسن  هدـننک ،
رد روشک  یسایس  ياهیمارآان  اب  هلباقم  يارب  ورشیپ  حانج  ياهششوک 
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 - یـسایس يرظنم  زا  ار  روشک  ياهیمارآان  هکنآ  زا  شیب  ورـشیپ  حانج  .درک  یم  هولج  زیچان  لاس 1357  لیاوا  لاس 1356 و  رخاوا 
ثداوح اـب  راـب  تنوشخ  هلباـقم  رادـفرط  دـنک ، وجتـسج  نآ  يارب  يزیمآ  تملاـسم  ياـهلح  هار  هداد و  رارق  هجوت  دروـم  یعاـمتجا 

هنایوج و تملاسم  ياهلح  هار  ددـعتم  ییاه  هینایب  یط  لاس 1357 ، ياهزور  نیتسخن  یط  هدـنزاس  حانج  هک  یلاـح  رد  .دوب  دوجوم 
زیخاتسر بزح  ورـشیپ  حانج  : » هک داد  ربخ  نیدرورف 1357  رد 15  ناگدـنیآ  همانزور  .داد  یم  هئارا  ناـفلاخم  ربارب  رد  يرت  لوقعم 

هنهک لاس  ياهزور  نیـسپاو  رد  هک  تسا  هدش  ییاهیراکبارخ  اه و  يرگلالخا  ربارب  رد  شنکاو  راتـساوخ  هینایب  کی  رد  ناریا  تلم 
و

(1) «. تسا هداد  يور  اهناتسرهش  زا  يرایسب  نارهت و  رد  ون  لاس  ياهزور  نیتسخن 

هداد ماجنا  یکین  هب  ار  هلوحم  فیاظو  نآ  ياه  هعومجم  ریز  زیخاتسر و  بزح  تشاد  هدیقع  هدنزاس  حانج  فالخ  رب  ورشیپ ، حانج 
رارق هدش  ماجنا  تامادقا  نایرج  رد  مدرم  رگا  دنا و 

، ورشیپ حانج  هدیقع  هب  بیترت ، نیدب  .تسا  هدوب  آراک  یناسر  عالطا  یمومع و  طباور  ماظن  کی  نادقف  رطاخ  هب  افرـص  دنا ، هتفرگن 
رد ماگنه  نآ  اـت  هک  دوب  یتامادـقا  میظع  مجح  زا  یهاـگآان  تیمکاـح  اـب  مدرم  داـحآ  ياـهیناوخ  تفلاـخم  هدـمع  لـیالد  زا  یکی 

رد روشک و  فلتخم  ياهشخب 

، يدـیجم يریگ  هراـنک  اـب  دـش  یم  ینیب  شیپ  هکناـنچ   (2) .تفرگ تروص  يداصتقا  یعاـمتجا و  یـسایس ، نوگاـنوگ  ياـه  هنیمز 
نتـسب راک  هب  راتـساوخ  تفرگ و  شیپ  رد  نافلاخم  لابق  رد  يرت  هنایوج  یتشآ  زیمآ و  تملاسم  شور  یهدژم ، روتانـس  وا  نیـشناج 

دعاسم قفاوم و  رظن  هک  دش  ییاهتسایس 

یگنهرف یغیلبت و  یـسایس ، ياههاگتـسد  هک  دوب  دقتعم  لاح ، نیع  رد  يو  .دـیامن  بلج  تیمکاح  يوس  هب  ار  ناضرتعم  نافلاخم و 
(3) .دنیامن بلس  نافلاخم  زا  ار  يدج  شنکاو  لاجم  هتفرگ  تسد  رد  ار  لمع  راکتبا  دیاب  اموزل  تیمکاح 

زیخاتسر بزح  رد  موس  حانج  لیکشت  حرط 

رد یموس  حانج  زگره  هک  دندرک  دیکأت  اهراب  هاش ، زین  بزح و  رد  رما  نالوئسم  زیخاتسر ، بزح  هناگود  ياهحانج  لیکشت  زا  سپ 
يوس زا  هلوحم  فیاظو  دنناوتب  هک  دنراد  ینامزاس  یـسایس و  تیافک  يا  هزادنا  هب  دوجوم  حانج  ود  دش و  دـهاوخن  سیـسأت  بزح 

يا هنوگ  هب  ار  بزح 
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ياهحانج ییآراکان  ندـش  راکـشآ  روشک و  فلتخم  طاقن  رد  یجیردـت  ياهیمارآان  زاغآ  زا  سپ  طـقف  .دـنناسرب  ماـجنا  هب  بولطم 
ناراکردنا تسد  یخرب  هلیخم  رد  بزح ، موس  حانج  سیـسأت  رکف  هک  دوب  اهدادـخر  اب  یقطنم  يدـج و  ههجاوم  رد  بزح  هناگود 

گنـشوه رتکد  تائاقلا  تحت  درک ، یم  یناوتان  ساسحا  اراکـشآ  هدمآ  شیپ  تالکـشم  لح  زا  هک  هاش  .دـیناود  هشیر  روشک  روما 
حانج سیسأت  هب  تبسن  تلم » هاش و  بالقنا  وترپ  رد  ناریا  لئاسم  یسررب  هورگ   » سیئر يدنواهن 

بزح درکلمع  ءوـس  زا  يدـیدش  تاداـقتنا  لاـس 1357  تـسخن  ياـههام  یط  يدـنواهن  .داد  ناـشن  شوـخ  يور  بزح  رد  یموـس 
شنکاو روشک  يراـج  ياـهیمارآان  ثداوح و  لـباقم  رد  هک  دوب  هدرک  مهتم  ار  بزح  يربهر  هاگتـسد  هدروآ و  لـمع  هب  زیخاتـسر 

زا يریگ  هرهب  اـب  دـش  راودـیما  دوب ، هتفرگ  رارق  تاداـقتنا  نیا  ریثأـت  تحت  ییوـگ  هک  هاـش  .دـنا  هداد  ناـشن  يا  هنازجاـع  فـیعض و 
بزح تقو  لکریبد  راگزومآ  دیـشمج  هاش ، دـیدج  عضوم  لابند  هب  .دـیآ  قئاـف  تالکـشم  رب  وا ، تساـیر  تحت  هورگ  يدـنواهن و 

رب مه  بزح  همانساسا  درادن و  دوجو  یتیدودحم  بزح  رد  رتشیب  ياهحانج  لیکشت  يارب  درک  مالعا  دادرم 1357  لوا  رد  زیخاتسر 
(1) .تسا هدرکن  داجیا  یعنام  بزح  رد  يرگید  ياهحانج  لیکشت  هار  رس 

زا یهورگ  درک ، هیـصوت  دیفـس  بـالقنا  هـب  موـسوم  تاحالـصا  لاـس  نـیمهد  زاـغآ  تبـسانم  هـب  هاـش  لاـس 1351  هاـم  نـمهب  رد 
دنور وا  تامادقا  هعومجم  دیفس و  بالقنا  هب  رادافو  نایهاگشناد 

يارب ییاهراکهار  دننک و  یسررب  هتشذگ  لاس  هد  یط  ار  روشک  یعامتجا و ...  یسایس ، تالوحت 

تیدوجوم مالعا  تلم » هاش و  بالقنا  وترپ  رد  ناریا  لئاسم  یـسررب  هورگ   » هیـصوت نیا  لاـبند  هب  .دـنهد  هئارا  روشک  عاـضوا  دوبهب 
نیون ناریا  بزح  ناربهر  اـب  دادرخ 1352  رد 28  هک  یتاقالم  یط  هاـش   (2) .تفرگ يدـج  ار  شراک  هاش  راظتنا  فـالخ  رب  درک و 

: درمشرب نینچ  ار  تلم » هاش و  بالقنا  وترپ  رد  ناریا  لئاسم  یسررب  هورگ   » لیکشت زا  فده  تشاد 

رگا دننک و  هسیاقم  دهاوخ  یم  ناشلد  هک  هچ  ره  اب  ار  ناریا  بالقنا  ات  میا  هتـساوخ  ار  نادنمـشیدنا  هاگـشناد و  زا  يا  هدع  ام  اریخا 
نیزگیاج ای  هدومن و  هفاضا  ناریا  بالقنا  لوصا  هب  مینک و  لوبق  ار  نآ  ام  دشاب  حیحص  ناشداهنشیپ  رگا  ات  دنهدب  دنراد  يداهنـشیپ 

(3) .میهد یم  يدازآ  ون  ياه  هشیدنا  راکفا و  هب  دح  نیا  ات  ام  .مییامن  نآ 

همادا دوخ  تیلاعف  هب  يولهپ  میژر  تایح  ياهزور  نیسپاو  ات  ناریا ، لئاسم  یسررب  هورگ 
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يراج تالکـشم  لـئاسم و  یخرب  یتروشم ، یتاـسلج  لیکـشت  اـب  هاـگ  دـنچ  زا  ره  زیخاتـسر ، بزح  تیلاـعف  نارود  لوط  رد  داد و 
هّللادـسا .داد  یم  رارق  رما  نالوئـسم  رایتخا  رد  یتاشرازگ  یط  ار  دوخ  ياه  هتفاـی  هجیتن  هداد و  رارق  لـیلحت  هیزجت و  دروم  ار  روشک 

ياه هتشون  يالبال  رد  ملع 

اب هلباقم  تهج  زیچ ، ره  زا  شیب  هورگ  نیا  تشاد  هدـیقع  ملع  .تسا  هدرک  دای  ناریا  لئاسم  یـسررب  هورگ  زا  اـهراب  شا  یـصوصخ 
نیـشیپ و بازحا  لالحنا  زا  سپ  هورگ  نیا  ملع  هدیقع  مغر  هب  یلو ،  (1) .دش لیکـشت  نیون  ناریا  بزح  ياهیزات  هکی  يرگ و  هطلس 

مه رتشیب  نآ  تیلاعف   1357 ياهلاس 1356 -  یسایس  ياهیمارآان  شرتسگ  نایرج  رد  دنام و  ياج  رب  زیخاتسر  بزح  لیکشت 

ياضعا دادعت  هرود  نآ  عبانم  یخرب  رد   (2) .دنک یم  رکذ  نت  دودح 500  ار  ناریا  لئاسم  یـسررب  هورگ  ياضعا  ملع  هّللادسا  .دش 
.تسا هدش  رکذ  زین  رفن  هورگ 600  نیا 

دشارتب نیون  ناریا  بزح  ربارب  رد  يدج  یبیقر  نآ  زا  ات  درک  یعس  ناریا  لئاسم  یسررب  هورگ  لیکـشت  لیاوا  نامه  رد  ملع  هّللادسا 
یـسایس ياهرازبا  تلود و  ربارب  رد  ار  هورگ  نیا  عضاوم  اهتیامح  یخرب  اب  درک  یم  داهنـشیپ  هاش  هب  هاگ  دنچ  زا  ره  اتـسار  نیا  رد  و 

زا ریزو  تسخن  ادیوه ، سابع  ریما  هک  دنک  یم  حیرصت  شا  یصوصخ  ياه  هتشون  رد  ملع  هّللادسا   (3) .دیامن تیوقت  نآ 

يارب ناریا ] لـئاسم  یـسررب  هورگ   ] نادنمـشیدنا تیعمج  اداـبم  هک  نیا  سرت  زا  .درادـن  یـشوخلد  يدـنواهن ] گنـشوه  رتـکد   ] وا »
(4)« .دوش رسدرد  يزور  کی   [ نیون ناریا  بزح   ] وا بزح  قلطم  ینارمکح 

ياپ نانآ  تیلاعف  موادت  موزل  رب  درک و  ینادردق  ناریا  لئاسم  یـسررب  هورگ  درکلمع  زا  اهراب  هاش  زیخاتـسر  بزح  لیکـشت  زا  سپ 
: تفگ دادرخ 1354  رد 17  هلمج  زا  .درشف 

هتبلا هک  میامن  هفاضا  منکب و  نانتما  راهظا  فلتخم  لئاسم  دروم  رد  هورگ  نیا  قیمع  تاعلاطم  تامحز و  زا  مناد  یم  مزال  رگید  راب 
نیا دیراد ، هک  یهاگـشناد  یملع و  ياهراک  مامت  رب  هوالع  هک  دروآ  باسح  هب  ار  نیا  دیاب  اذهعم  تفر ، یمن  راظتنا  مه  نیا  زا  ریغ 

هب املـسم  هک  تسا  ینامیا  هقالع و  زا  یـشان  طقف  نیا  دینک و  یم  اهراک  نیا  فرـص  تقد  اب  دـیراد ، هک  ار  ییاهبنارگ  تقو  رادـقم 
.دیراد تسا  هدش  لوحم  نایاقآ  اهمناخ و  امش  هدهع  هب  هک  يا  هفیظو 

يدیدج بلاطم  میتسرف و  یم  يریگ  هجیتن  یگدیسر و  يارب  هطوبرم  ياهتمسق  هب  ام  دینک  یم  امش  هک  یتاعلاطم  مامت  دیراد  عالطا 
دش دهاوخ  بجوم  تسا و  يرکف  كاروخ  امش  يارب  دیآ  یم  هک  مه 
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.تسا یتکلمم  روما  رد  دارفا  تکراشم  لصا ، رد  امـش  راک  تیمها  .دوش  هتـشاذگ  رما  نالوئـسم  ياپ  شیپ  رد  امـش  ياهلح  هار  هک 
راظتنا کی  دیراد  یلاع  تالیصحت  هیاپ  هک  امش  لثم  يدارفا  زا  هتبلا 

یناریا کی  نامتخاس  امش  راک  لاح  رگید و  راظتنا  دنتسه  رگید  لغاشم  رد  هک  يدارفا  زا  تسه و 

(1) .دوب دهاوخ  ردتقم  دازآ و  تخبشوخ ، ندمتم ، یقرتم ،

ناریا لئاسم  یسررب  هورگ  درکلمع  تامادقا و  رگید  راب  هاش  دش ، لیکشت  نارواین  خاک  رد  هک  دادرخ 1355  زور 8  ییامهدرگ  رد 
هظحل نیسپاو  ات  روکذم  هورگ  بیترت  نیدب   (2) .دنهد يرای  شدصاقم  فادها و  رد  ار  زیخاتسر  بزح  تساوخ  نانآ  زا  دوتس و  ار 

یتقو تهج ، نیمه  هب  .دیامن  بلج  ار  هاش  رطاخ  تیاضر  هراومه  دوب  هتـسناوت  شیاههاگدـید  اب  يولهپ ، میژر  یـسایس  تایح  ياه 
دروم هاـش  يوس  زا  اـهنت  هن  داد ، رارق  داـقتنا  دروم  تدـش  هب  ار  زیخاتـسر  بزح  درکلمع  ءوـس  هامدادرخ 1357  رخاوا  زا  يدـنواهن 
هرهب اب  دـهن و  شیپ  ياپ  زیخاتـسر  بزح  هتخیـسگ  مه  زا  ماـظن  يزاـسزاب  يارب  اـت  دـش  مه  قیوشت  هکلب ، تفرگن ؛ رارق  تساوخزاـب 

يرای زا  يریگ 

رد يدنواهن  .دریگ  هدهع  رب  ازس  هب  یمهس  هدمآ  شیپ  نارحب  راهم  رد  ناریا  لئاسم  یسررب  هورگ 

لفاغ دیفـس  بالقنا  ياهنامرآ  بزح و  لابق  رد  دوخ  فیاظو  ماجنا  زا  بزح  لماوع  هعومجم  تشاد  راهظا  احیرـص  ریت 1357  لوا 
يارجا يارب  يا  هتفای  ماجسنا  همانرب  زگره  دنا و  هدنام 

تلم زیخاتسر  بزح  لیکـشت  زا  هک  يددعتم  ياههام  رد  : » يدنواهن هتفگ  هب  انب  .تسا  هدشن  يزیر  حرط  بزح  هدش  هتخانـش  لوصا 
وزج مه  هدنب  دوخ  هک  يدارفا  ياهتین  نسح  مامت  اب  درذگ  یم  ناریا 

هب میناد  یم  همه  هک  زیچ  نآ  تلم و  هاش و  بالقنا  هفـسلف  دروم  رد  تاررکم  رارکت  زج  میدـشن  قفوم  فلتخم  لیالد  هب  مدوب  اـهنآ 
یلماک همانرب  میتسناوتن  اعقاو  هنافسأتم  مییوگب .]  ] میتفگ فلتخم  هنسلا 

ار راک  نیا  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  تسیاب  یم  ...میهدب  هئارا  ار  بالقنا  هفسلف  يارجا  يارب 

یلو دیتخادنا  بزح  ندرگ  هب  ار  اهریـصقت  مامت  امـش  زا  یـضعب  درکن ، بزح  میوگ  یمن  .میدرکن  هنافـسأتم  ار  راک  نیا  ...درک  یم 
میدرکن نارگید  ما و  هدوب  یـسایس  رتفد  وضع  یتدم  هک  هدنب  ات  هتـسشن  اجنیا  هک  لکریبد  نواعم  زا  میتسه ، نامدوخ  هرخالاب  بزح 

(3) ...«

ناربهر و زیخاتـسر ، بزح  درکلمع  زا  هاش  یتیاضران  راـهظا  هب  یـسأت  اـب  شزیمآداـقتنا  نانخـس  زا  يرگید  ياهـشخب  رد  يدـنواهن 
هک درک  فسأـت  راـهظا  دومن و  شهوکن  دـندوب  هداد  ناـشن  نآ  فادـها  دربـشیپ  رد  هک  يروـصق  رطاـخ  هب  ار  بزح  رثؤـم  ياـضعا 

رد هک  هاش  يایوپ  ياه  هشیدنا 
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هتفرگ هدیدان  هطوبرم  نالوئـسم  نایرجم و  يوس  زا  دوب  هدش  رولبتم  زیخاتـسر  ریگارف  دـحاو و  بزح  سیـسأت  رد  لاس 1353  رخاوا 
دوکر لیالد  هرابرد  تاقیقحت  هجیتن  ناریا  لـئاسم  یـسررب  هورگ   (1) .دـنا هدرک  يرهم  یب  هاش  یلاعتم  ياهنامرآ  هب  تبـسن  هدـش و 
بزح رب  مکاح  ماظن  زا  ییامن  ماـمت  هنییآ  درپس و  پاـچ  هب  راـگزور  نآ  تایرـشن  رد  ریت 1357  رد 5  ار  زیخاتـسر  بزح  رب  مکاح 

هعومجم ریز  بزح و  هرابرد  ناریا  لـئاسم  یـسررب  هورگ  تواـضق  نیا  زا  ییاهـشخب  رد  .تشاد  هضرع  شناـبطاخم  هب  ار  زیخاتـسر 
: تسا هدمآ  نآ ، رامشرپ  ياه 

اهزاین و نیرتهب  تسناوت  یم  دـش  یم  تبقارم  بوخ  رگا  هک  دوب  روشک  کی  سایقم  رد  یـسایس  ناـمزاس  زا  یـصاخ  عون  زیخاتـسر 
شزومآ دنهد و  یمن  میلعت  بزح  رد  ار  زیخاتسر  هفسلف  هک  تسا  نیا  هلئسم  نیرت  كاندرد  ...دشاب  لاقتنا  هرود  یسایس  تالیکـشت 

همانرب چیه  درادن و  عجرم  یسایس 

هک يرگید  هدـیدپ  ...تسین  يربخ  بزح  لخاد  رد  یمارم  يوگتفگ  زا  تسا و  هدـشن  هئارا  بالقنا  یفـسلف  ینابم  ساسا  رب  یعماج 
رب هکلب  دشن  بجوم  ار  يرکف  تیقالخ  اهنت  هن  هک  تسا  اهنآ  ندرک  یتافیرشت  اهحانج و  دیدش  فعـض  تسا  رکذ  هب  مزال  اجنیا  رد 

تارظن صیخـشت  .دـندرکن  يراک  نیعم  عقاوم  رد  یلک و  ياه  هدـیقع  زاربا  زج  اهحانج ]  ] .دـش یهتنم  زین  يرگید  ياـهیگدروخرس 
افتکا اههاگشاب  هتسب و  رد  ياهقاطا  رد  یـشیامن  دودحم و  تاسلج  لیکـشت  هب  دوبن و  ناسآ  ناشیاضعا  يارب  یتح  رگیدکی  زا  اهنآ 

، اهحانج یگدرم  دـح  اـت  یگفخ  یـسایس ، شزومآ  نادـقف  اـه ، نوناـک  ندوب  يروص  یناـمزاس ، صیاـقن  يربهر ، فعـض  .دـندرک 
ینوزومان تلود ، سلجم و  بزح و  هطبار  نادقف  یهاگ  هطبار و  رد  ماهبا  رتمهم  همه  زا  یبزح و  تایرشن  يرسدوخ  یسارکوروب ،

هب یهتنم  درک و  ار  دوخ  راک  هتفر  هتفر  سفن ، هزات  رداک  شرورپ  مدع  یبزح ، تارابتعا  عیزوت 

هب تکراشم  نازیم  نآ  رد  هک  دوب  نارهت  يا  هرود  نایم  تاـباختنا  یتواـفت  یب  نیا  جوا  .دـش  مدرم  یتواـفت  یب  تکراـشم و  فعض 
رکفت نادیم  دیدرت  لباقریغ  تین  نسح  دوجو  اب  ...دیسر  رفص  کیدزن 

شرتسگ ار  بالقنا  هفسلف  هتسناوت  هن  هتشاذگ و  یلاخ  نابیرفماوع  نافلاخم و  يارب  بزح  ار  یسایس 

(2) .دراذگب یمومع  راکفا  تواضق  ضرعم  هب  بلاج  ياه  همانرب  حرط و  هن  دهد و 

قباس ياضعا  زا   ) یلم ياروش  سلجم  ياضعا  زا  يدادـعت  ناریا ، لئاسم  یـسررب  هورگ  يداقتنا  هینایب  نیا  راـشتنا  زا  لـبق  زور  دـنچ 
ریاـس زیخاتـسر و  بزح  نالوئـسم  ناـنآ ، مادـقا  نیا  .دـندوب  هدرک  مـالعا  ار  زیخاتـسر  بزح  زا  دوخ  جورخ  اهتـسیناریا ) ناـپ  بزح 

درکلمع زا  يدنواهن  ناریا و  لئاسم  یسررب  هورگ  ریظن  يدارفا  هجیتن ، رد  .دوب  هدرک  نارگن  تخس  ار  ییارجا  یتلود و  ياههاگتسد 
نآ زا  شیپ  زین  هاش  .دنتـسناد  بزح  زا  اضعا  جورخ  یلـصا  تلع  ار  بزح  رب  مکاح  نارحب  دندرک و  داقتنا  زیخاتـسر  بزح  فیعض 

زیخاتسر بزح  درکلمع  زا  اتحارص 
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نیا اب  .دـش  مهارف  زیخاتـسر  بزح  ءوس  درکلمع  زا  راکـشآ  حیرـص و  داقتنا  يارب  مزال  ياضف  نیاربانب ، .دوب  هدرک  یتیاضران  راهظا 
بزح زا  داقتنا  رد  وا  هورگ  يدنواهن و  حیرص  نانخس  لاوحا 

، لباقم رد  .دناوخ  رابتعا  یب  ار  تاراهظا  نیا  راگزومآ  دیـشمج  رتکد  هژیو  هب  درک و  ینابـصع  تدش  هب  ار  بزح  ناربهر  زیخاتـسر 
بزح و ياهحانج  يزاس  لاعف  اب  درک  شالت  راگزومآ 

.دشخب مایتلا  یکدنا  ار  زیخاتسر  بزح  رب  مکاح  ینارحب  تیعضو  دیدج  یحانج  لیکشت  اب  تقفاوم  زین 

هب یحیولت  روط  هب  هاش  دندیـسر و  هاش  روضح  هب  يدـنواهن  اب  هارمه  ناریا  لـئاسم  یـسررب  هورگ  دادرخ 1357 ، هبنشراهچ 17  زور 
يراج روما  رد  رت  یلمع  يا  هویش  هب  دومن  دزشوگ  نانآ 

شقن اب  يا  هزات  ییارجا  ياه  تیلوئـسم  هک  هدیـسر  ارف  نآ  نامز  هک  دش  یعدم  يدنواهن   » دعب یتدـم   (1) .دنیوج تکراشم  روشک 
رد یموس  حانج  لیکشت  اب  ات  دش  هدامآ  ناریا  لئاسم  یـسررب  هورگ  يدنواهن و  بیترت ، نیدب   (2)« .دریگب هدهع  رب  صخشم  یسایس 

رد يرت  لاعف  روط  هب  بزح 

لئاسم یـسررب  هورگ  ياـضعا  زا  نت  اب 600  هارمه  يدـنواهن  دادرخ 1357 ، رد 29  .دنک  تکرـش  روشک  يراج  یـسایس  تالوحت 
سپـس دومن و  داـقتنا  زیخاتـسر  بزح  درکلمع  عومجم  زا  يدـنواهن  هسلج ، نیا  زاـغآ  رد  .دـنداد  لیکـشت  یتروشم  يا  هسلج  ناریا 

يوس زا  ار  يا  هناگ  هد  طیارش 

یموس حانج  قوف  هورگ  دریگ ، رارق  زیخاتسر  بزح  لکریبد  راگزومآ ، لوبق  دروم  هاگره  ات  درک  حرطم  ناریا  لئاسم  یسررب  هورگ 
حانج سیسأت  يارب  ناریا  لئاسم  یسررب  هورگ  طورش  زا  یخرب   (3) .دهد يرای  شتالکشم  لح  رد  ار  زیخاتسر  بزح  هداد ، لیکشت 

: دوب ریز  رارق  هب  زیخاتسر  بزح  رد  دیدج 

یتکلمم لئاسم  رد  رظنراهظا  لماک  ناکما  دیاب  بزح  ياهحانج  تلم و  هاش و  بالقنا  وترپ  رد  ناریا  لئاسم  یسررب  هورگ  يارب  - 1
دانسا تاعالطا و  همه  یتلود  ياهنامزاس  دشاب و  هتشاد  دوجو 

.دنهد رارق  نانآ  رایتخا  رد  هنیمز  نیا  رد  ار  مزال 

تالاقم و راشتنا  قیرط  زا  ار  یتدـیقع  ياهماظن  اهمارم و  هب  طوبرم  لئاسم  هرابرد  ثحب  شیوخ  تیلاعف  دـیدج  هلحرم  رد  هورگ  - 2
شرتسگ عیسو  یسایقم  هب  یعامتجا  فونص  ياههورگ  هیلک  رکفنـشور و  ياههورگ  اب  دونـش  تفگ و  تاسلج  لیکـشت  تایرـشن و 

.داد دهاوخ 

بالقنا و هفـسلف  ییایوپ  رد  رمتـسم  يوجتـسج  نآ و  ياـه  هبنج  اـه و  هولج  تلم و  هاـش و  بـالقنا  هفـسلف  هراـبرد  ثحب  هورگ  - 3
رد ار  نآ  رشن  ناهج و  کلامم  للم و  ریاس  تایبرجت  اب  ار  نآ  هسیاقم 
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.دناد یم  دوخ  یساسا  هفیظو  یناهج  یلم و  سایقم 

یـساسا نوناق  تلم و  هاش و  بالقنا  هفـسلف  ساسا  رب  ییارجا  ياه  تسایـس  یتکلمم و  یلم و  لئاسم  اه و  همانرب  هیلک  رد  هورگ  - 4
.درک دهاوخ  رظنراهظا 

اهنآ هراـبرد  ثـحب  يارب  دـهد و  یم  هـئارا  گـنهامه  ییارجا  یــساسا  ياـه  هماـنرب  يرکف و  ياـههاگیاپ  ساـسا  نـیا  رب  هورگ  - 5
.داد دهاوخ  لیکشت  گرزب  کچوک و  تاعامتجا 

تهج ناـیناریا  رتشیب  يزاـس  هداـمآ  يارب  هکلب  صاـخ  یتدـیقع  ماـظن  کـی  لـیمحت  ناونع  هب  هن  یـسایس  یلم و  شزومآ  هورگ  - 6
تکلمم تلم و  نایم  طابترا  میکحت  یمومع و  روما  رد  تکراشم 

.درک دهاوخ  مادقا  هنیمز  نیا  رد  دوخ  يورین  مامت  اب  دسانش و  یم  یلم  تدحو  ماوق  ياهترورض  زا  یسایس  ياهتیصخش  شرورپ  و 

يرورض رگا  داد و  دهاوخ  همادا  دوخ  تارظن  اهحرط و  هئارا  نایب  يارب  نانچمه  ار  نیون  هعماج  هلجم  راشتنا  هورگ  هنیمز  نیا  رد  - 7
.درک دهاوخ  رت  عیرس  ار  نآ  راشتنا  گنهآ  دشاب 

بختنم و هتیمک  تروـص  هب  اـه  هماـنرب  داهنـشیپ  اـهحرط و  هراـبرد  رثؤـم  یعقاو و  يریگ  هجیتـن  ثحب و  مسیناـکم  کـی  داـجیا  - 8
یـسایس رتفد  سیئر  اب  نآ  تسایر  هک  تسا  يرورـض  دـشاب  لماش  زین  بزح  ياـهحانج  نیلوئـسم  هب  هک  یـسایس  رظن  زا  يدودـحم 

.دش دهاوخ  هتشاذگ  یمومع  راکفا  بزح و  عجارم  يرواد  تواضق و  ضرع  هب  نآ  ياه  یسررب  جیاتن  دوب و  دهاوخ  بزح 

تخادرپ دهاوخ  يا  هفرح  یعامتجا و  ياههورگ  همه  اب  یمومع  ثحب  تاسلج  لیکشت  اب  هورگ  یلم  لئاسم  ياه  هنیمز  مامت  رد  - 9
.درک دهاوخ  مادقا  طاقن  مامت  رد  اه  هخاش  لیکشت  هب  و 

يوحن هب  .دوش  نییعت  صخـشم و  زین  رگیدـکی  اب  ناکرا  هس  نیا  هطبار  رتالاب  نیـسلجم و  بزح و  هطبار  تلود ، بزح و  هطبار  - 10
(1) .ددرگ نییعت  کی  ره  شقن  لمع و  تمالس  دنامب و  ظوفحم  بزح  سلجم و  تلود و  یمدرم  یقوقح و  ینوناق و  تیصخش  هک 

وا ياه  هتـساوخ  يرجم  رظن  ره  زا  هک  دهد  لیکـشت  بزح  رد  یموس  حانج  دراد  رظن  رد  ادیوه  سابع  ریما  دش  عیاش  لبق ، اهتدـم  زا 
حانج نیا  دندوب  هدینـش  دنا ، هدرک  تبث  دوخ  تاشرازگ  نمـض  ار  هعیاش  نیا  تشهبیدرا 1355  رد 12  هک  كاواس  نارومأم  .دـشاب 
دروم دارفا  ادـیوه  دـش  یم  هتفگ  درک .» دـهاوخ  يزاب  ار  پچ  حانج  شقن  حالطـصا  هب   » تسا و یطارفا » دـنت و  راکفا  ياراد   » موس

زا  (2) .تسا هتفرگ  رظن  رد  موس  حانج  نیا  يربهر  يارب  ار  راگنرز  نیـسح  رتکد  ای  یجنگ و  رهچونم  یـشیرق ، دمحا  ریظن  يدامتعا 
لیکـشت رکف  دوب  دـیعب  يو ، زا  يراصنا  يونـشان  فرح  زین  ورـشیپ و  حانج  ربهر  راگزومآ ، اب  ادـیوه  تباقر  رطاـخ  هب  رگید ، يوس 

.دشن لیکشت  زگره  عطقم  نآ  رد  حانج  نیا  لاح ، ره  رد  .دشاب  هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  یموس  حانج 

هاش راگزومآ ، دیشمج  رتکد  يریزو  تسخن  نارود  رد  هام 1356 و  نابآ  رد  راب  نیمود 
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رد ار  یموس  حانج  لیکشت  دوب  هدش  داهنشیپ  ریزو  تسخن  هب  ًالامتحا ، .تسنادن  یفتنم  ار  زیخاتـسر  بزح  رد  یموس  حانج  لیکـشت 
.تفاـین ققحت  زگره  بزح  رد  موس  حاـنج  سیـسأت  رکف  زین  عطقم  نآ  رد  لاـح ، نیا  اـب   (1) .دهد رارق  هجوت  دروم  زیخاتـسر  بزح 

، دریگ رارق  هجوت  دروم  ناریا  لئاسم  یسررب  هورگ  يدنواهن و  رتکد  يوس  زا  بزح  موس  حانج  سیسأت  هکنآ  زا  شیپ  بیترت ، نیدب 
.دوب هدمآ  دوجو  هب  یتالیامت  هتفرگ و  تروص  ییاهوگتفگ  هراب  نیا  رد  رابود  لقادح 

تایرشن هک  دوب  دادرخ 1357  رد 13  راب  نیلوا  دیآ  یمرب  هرود  نآ  تاشرازگ  عبانم و  زا  هکنانچ ،

لئاسم یـسررب  هورگ  يدنواهن و  گنـشوه  رتکد  هک  دـندش  رکذـتم  دوش و  لیکـشت  بزح  رد  یموس  حانج  دـنداد  لامتحا  احیولت ،
اب دوخ  دادرخ 1357  زور 25  تارطاخ  رد  نالدرا  کـلامملازع   (2) .دش دـنهاوخ  راد  هدـهع  ار  حانج  نیا  تیادـه  يربهر و  ناریا 

يدنواهن رتکد  يربهر  هب  مه  یموس  حانج  هک  دهد  یم  لامتحا  هدنزاس ، ورشیپ و  ياهحانج  ناگدننک  گنهامه  يافعتـسا  هب  هراشا 
: تسا هتشون  نینچ  هراب  نیا  رد  نالدرا  .دشاب  نیوکت  فرش  رد 

حانج هدننک  گنهآ  مه  ود  .تسا  هدش  هتفرگ  رظن  رد  یتارییغت  زیخاتـسر  بزح  رد  طقف  تسین ، یمهم  ربخ  رگید  روشک ، لخاد  رد 
دوخ يارب  حانج  زونه  دنا و  هداد  افعتسا  ورشیپ  حانج  هدنزاس و 

اب هدرک و  مادـقا  هب  عورـش  يدـنواهن  ياقآ  تسا و  نیوکت  فرـش  رد  مه  یموس  حانج  کـی  .تسا  هدرکن  نییعت  هدـننک  گـنهامه 
عقاو دقفت  تمحرم و  دروم  هتفای و  راب  ترضحیلعا  هاگشیپ  هب  یهورگ 

بزح هک  دـنا  هدومرف  هاشنهاش  هورگ  نیا  یبایفرـش  رد  داد و  دـنهاوخ  لیکـشت  ناـشیا  ار  يرگید  حاـنج  هک  دوش  یم  هتفگ  هدـش و 
تاشیامرف نیمه  تسا و  هدشن  تفر  یم  راظتنا  هک  روط  نآ  زیخاتسر 

(3) .تسا هدش  يددعتم  ياهریسفت  ریبعت و  ثعاب  هناکولم 

داد تیاضر  شا  هتسد  راد و  يدنواهن و  يوس  زا  یموس  حانج  لیکشت  هب  راگزومآ  هام 1357 ، دادرخ  ياهزور  نیرخآ  رد  ماجنارس 
هک دومن  فیـصوت  حانج » دننامه   » ار دوخ  تیلاعف  تسا ، هداد  لیکـشت  یبزح  یحانج  دنک  مالعا  اقیقد  هکنآ  نودـب  زین  يدـنواهن  و 

بزح لکریبد  راـگزومآ ، دیـشمج   (4) .دـندرک طابنتـسا  موـهفم  نیا  زا  ار  بزح  رد  ثلاـث  یحاـنج  لیکـشت  حرط  ناـبطاخم ، هتبلا ،
موس حانج  لیکشت  يارب  ناریا  لئاسم  یسررب  هورگ  طیارش  زیخاتـسر  بزح  یـسایس  رتفد  درک  مالعا  دادرخ 1357  رد 31  زیخاتسر 

رد نانآ  يراکمه  تسا  هدامآ  هتفریذپ و  ار 

راگزومآ نانخس  ریت 1357  لوا  رد  تاعالطا  همانزور  .دوش  اریذپ  ار  زیخاتسر  بزح  هداوناخ 
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: درک سکعنم  نینچ  ار  وا  هورگ  يدنواهن و  ياضاقت  شریذپ  رد 

مالعا بزح  یـسایس  رتفد  سالجا  زا  سپ  زورما  رهظ  زا  دعب  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  لکریبد  ریزو و  تسخن  راگزومآ  دیـشمج 
تفایرد بالقنا  وترپ  رد  ناریا  لئاسم  یسررب  هورگ  يوس  زا  بزح  رد  ار  يرگید  حانج  داجیا  داهنشیپ  بزح  یـسایس  رتفد  هک  درک 

حانج نیا  لیکشت  اب  هدومن و 

لئاسم هرابرد  هسلج  نیا  رد  داد  همادا  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  لکریبد  ...تسا  هدرک  تقفاوم 

هب هک  بالقنا  وترپ  رد  ناریا  لئاسم  یسررب  هورگ  بناج  زا  هک  يدنواهن  گنـشوه  ياقآ  همان  دمآ و  لمع  هب  یلـصفم  ياهثحب  زور 
کی اهنآ  هورگ  هک  دنا  هتساوخ  همان  نیا  یط  ناشناراکمه  ناشیا و  .دش  حرطم  تفایرد و  سالجا  نیا  رد  دنا  هتشون  لکریبد  ناونع 

وترپ رد  ناریا  لئاسم  یسررب  هورگ  يوس  زا  حانج  لیکشت  اب  یسایس  رتفد  همان  نیا  تئارق  حرط و  زا  سپ  هک  دنهدب  لیکشت  حانج 

(1) .درک تقفاوم  تلم  هاش و  بالقنا 

یـسایس رتفد  هک  تخاس  هاگآ  ار  ناریا  لئاسم  یـسررب  هورگ  سیئر  يدـنواهن  گنـشوه  ریز  حرـش  هب  یبوتکم  یط  راگزومآ  رتکد 
: تسا هتفریذپ  ار  زیخاتسر  بزح  رد  موس  یحانج  لیکشت  يارب  ناشیا  ياضاقت  دادرخ 1357  رد 31  زیخاتسر  بزح 

تلم زیخاتسر  بزح  همانساسا  تاررقم  ربارب  ناتنارکفمه  یلاعبانج و  خروم 29/3/2537  هرامش 1080 ر م گ ، تساوخرد  همان و 
ترورـض هراـبرد  ار  هاـشنهاش  هدومرف  یـسایس  رتفد  .تفرگ  رارق  یـسررب  دروم  حرطم و  یـسایس  رتفد  هـسلج 31/3/2537  رد  ناریا 

تلم زیخاتسر  بزح  ییاپرب 

ببـس نیمه  هب  تسا و  اریذپ  لد  ناج و  زا  زیخاتـسر  لوصا  بوچراچ  رد  ار  اه  هشیدنا  راکفا و  ملاس  دروخرب  ناکما  نیمأت  ناریا و 
ياهحانج لیکشت  مالعا  هک  همانساسا  تسیب  هدام  دنب 3  يارجا  رد 

لیکشت اب  تسا  هداد  رارق  یسایس  رتفد  فیاظو  زا  ار  اهنآ  راک  طباوض  طوطخ و  نییعت  یبزح و 

تلم زیخاتـسر  بزح  ياهحانج  تیلاعف  هب  طوبرم  طباوض  هخـسن  کی  .دوش  یم  تقفاوم  ناتنارکفمه  یلاعبانج و  فرط  زا  یحانج 
ياه ششوک  هیاس  رد  حانج  نآ  تسا  راودیما  .ددرگ  یم  لاسرا  تسویپ  حرـش  هب  تسا  هدیـسر  یـسایس  رتفد  بیوصت  هب  هک  ناریا 

هب تمدخ  هار  رد  دوخ  هبناج  همه 

(2) .دوش لیان  نوزفازور  تاراختفا  هب  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  ییایوپ  نهیم و  هاشنهاش و 

هناگ هس  تاشیارگ  دوب ، هدرک  سکعنم  ار  زیخاتسر  بزح  موس  حانج  لیکشت  ربخ  ریت 1357  رد 8  هک  گنریتاس  هچیودوز  همانزور 
ياراد دوب  هدرک  دای  پچ  يزکرم  حانج  ناونع  تحت  نآ  زا  هک  ار  ورـشیپ  حانج  همانزور  نیا  .درمـشرب  بزح  حانج  هس  يارب  ار  يا 

رتکیدزن يداصتقا  لفاحم  هب  رت ، هناور  هنایم  یشم  اب  هدنزاس  حانج  .دومن  فیصوت  یسارکومد  لایسوس  تاشیارگ 
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(3) .درک دای  نآ  زا  نارکفنشور » هورگ   » ناونع تحت  همانزور  نیا  هک  بزح  موس  حانج  اتیاهن  دوب و 
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شویراد اه ، تسیناریا  ناپ  بزح  ناـمزاس  دـیدجت  زیخاتـسر و  بزح  زا  یلم  ياروش  سلجم  ياـه  تسیناریا  ناـپ  جورخ  مـالعا  اـب 
هـصرع رد  يرگید  یبزح  یـسایس -  لکـشت  چیه  زیخاتـسر  بزح  زج  داد  رادشه  دوب  تلود  يوگنخـس  ماگنه  نآ  رد  هک  نویامه 

اب راکـشآ  تفلاخم  زا  یتدـم  ات  اه  تسیناریا  ناپ  هکنیا  رب  هوالع  نویامه  نانخـس  نیا  لابند  هب  .درادـن  یـسایس  تیلاـعف  قح  روشک 
هدرک هقالع  زاربا  زیخاتسر  بزح  رد  دوخ  تیلاعف  دیدجت  يارب  نانآ  زا  يدادعت  هک  دش  یم  هتفگ  دندرک و  بانتجا  زیخاتسر  بزح 

دوخ تیلاعف  يرت  يدج  روط  هب  دندش  نآ  رب  نویامه  ياهرادشه  تائاقلا و  تحت  روشک  نادرمتلود  لاجر و  زا  يرگید  دارفا  دـنا ،
دروم زین  يدنواهن  سیسأت  هزات  حانج  طابترا  نیمه  رد  .دننک  ادیپ  يرت  لاعف  روضح  بزح  ياهحانج  رد  دنریگب و  یپ  بزح  رد  ار 

یتالیامت تفرگ و  رارق  لاجر  زا  يرایسب  هجوت 

نیا مغر  هب   (1) .دمآ دوجو  هب  اههورگ  دارفا و  یخرب  رد  حانج  نآ  رد  تیلاعف  تیوضع و  يارب 

رد هورگ  نیا  تیلاعف  زا  يرثا  هنوگ  چـیه  زونه  يدـنواهن  يوس  زا  بزح  موس  حانج  لیکـشت  مـالعا  زا  سپ  هاـم  ود  دودـح  لاوحا ،
موس حانج  هک  دنتشاد  دیدرت  روما  هب  ناهاگآ  دوبن و  دوهشم  بزح 

راهظا نینچ  هراب  نیا  رد  دادرم 1357  رد 26  ناگدنیآ  همانزور  هلمج  زا  .دهد  ماجنا  ریگمـشچ  یتیلاعف  کیدزن  يا  هدنیآ  رد  دناوتب 
: درک هدیقع 

زونه درذگ  یم  بزح  رد  هزات  حانج  کی  لیکشت  يارب  ناریا  لئاسم  یسررب  هورگ  داهنـشیپ  بیوصت  زا  هام  ود  دودح  هک  یلاح  رد 
نیا ياضعا  زا  یهورگ  دوش  یم  هتفگ  طیارـش  نیا  رد  تسا و  هدرکن  مـالعا  ار  هزاـت  حاـنج  تیدوجوم  ناریا  لـئاسم  یـسررب  هورگ 

دوخ هتشذگ  تیلاعف  هب  هورگ 

نیا بزح  رد  رظن  نیمه  دنیاجرباپ و  یسایس  تکرح  کی  ناونع  هب  بزح و  رانک  رد  تیلاعف  يارب 

ات هک  یتروص  رد  دوب و  دـهاوخ  هچ  زیخاتـسر  بزح  ربارب  رد  ناریا  لئاسم  یـسررب  هورگ  عضوم  هک  تسا  هدرک  تیوقت  ار  عوضوم 
بزح يوس  زا  درک  دـنهاوخ  یفرعم  تاباختنا  يارب  هک  ار  ییاه  همانرب  ایآ  دوشن  مالعا  هزات  حانج  نیا  تیدوجوم  هدـنیآ  تاـباختنا 

تروص هب  ای  دوب  دهاوخ 

عورـش اب  هک  دـنراد  هدـیقع  یبزح  ناهاگآ  دـنرادن و  ینادـنچ  تیلاعف  مه  بزح  رگید  حانج  ود  رـضاح  لاح  رد  ...دازآ  ياهدزمان 
(2) .دش دهاوخ  عورش  بزح  زا  جراخ  رد  هچ  بزح و  رد  هچ  ناملراپ و  رد  هچ  زین  اهحانج  تیلاعف  ناملراپ  تیلاعف 

تیریدم هب  زیخاتـسر  بزح  موس  حانج  لیکـشت  هک  دـنتفریذپ  یبزح  روما  ناراکردـنا  تسد  دادرم 1357 ، رد 28  راـب ، نیلوا  يارب 
هلصافالب دوب ، هدش  رازگرب  یمسارم  دادرم 1332  ياتدوک 28  تبسانم  هب  هک  زور  نیا  رد  .دریگ  تروص  يدنواهن  گنـشوه  رتکد 

رتکد ینارنخس  زا  سپ 
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تـشپ رد  زین  يدـنواهن  گنـشوه  رتکد  زیخاتـسر ، بزح  هدـنزاس  ورـشیپ و  ياهحانج  ناگدـننک  گـنهامه  ینیعم ، رتکد  یهدژم و 
هـسلج رد  راـب  نیلوا  يارب  يدـنواهن  زور ، نآ  رد  نینچمه  .درک  ینارنخـس  بزح  موس  حاـنج  ربـهر  ناونع  هب  تفرگ و  رارق  نوبیرت 

یم طابنتسا  نارظان  یخرب  .داد  يرتشیب  تیمـسر  بزح  رد  شیاهتیلاعف  هب  هدرک و  ادیپ  روضح  زیخاتـسر  بزح  یـسایس  رتفد  هناهام 
بزح موس  حانج  تیلاعف  زاغآ  رد  ریخأت  لیالد  نیرت  هدمع  زا  ناریا  لئاسم  یـسررب  هورگ  ياضعا  نایم  یگنهامه  مدع  هک ، دندرک 

تیلاعف بزح  موس  حانج  يربهر  هاگیاج  رد  امـسر  يدـنواهن  هام 1357 ، دادرم  رخاوا  رد  ماجنارـس  اـهتفلاخم  همه  مغر  هب  اـما  .دوب 
راـگزومآ دیـشمج  زیخاتـسر ، بزح  رد  موس  حاـنج  سیـسأت  اـب  تقفاوم  مـالعا  زا  سپ  هتفه  کـی  دودـح   (1) .درک زاـغآ  ار  دوخ 

نمـض درک و  نییعت  بزح  حاـنج  هس  تیلاـعف  هطیح  یگنوگچ و  يارب  يدـیدج  طـباوض  هامریت 1357  رد 6  بزح ، تقو  لـکریبد 
: تسا ریز  حرش  هب  هدشدای  طباوض  .دش  اهنآ  رتشیب  كرحت  راتساوخ  طباوض ، نیا  يارجا  هب  اهحانج  توعد 

ياهنامزاس تشاد و  دهاوخ  ار  ییارجا  لئاسم  رد  هدنزاس  داقتنا  موزل  تروص  رد  لیلحت و  هیزجت و  رظنراهظا و  هزاجا  حانج  ره  - 1
بناج زا  هک  ار  اهحانج  ياهرظن  تاداهنشیپ و  دیاب  ییارجا 

.دنهد خساپ  دروم  ره  رد  دننک و  یسررب  تقد  لامک  اب  دوش  یم  هئارا  بزح  داتس 

...و یمارم  یفسلف و  ياه  هنیمز  رد  دنهد و  لیکشت  دونش  تفگ و  تاسلج  یلمدض  راکفا  اب  هزرابم  روظنم  هب  دنناوت  یم  اهحانج  - 2
.دنزادرپب وگتفگ  ثحب و  هب 

هئارا تلم  هاش و  بالقنا  هفـسلف  ساسا  رب  ییارجا  ياه  همانرب  دننک و  صخـشم  ار  دوخ  يرکف  ياههاگدـید  دـنناوت  یم  اهحانج  - 3
.دنهد

ای قابطنا و  هرابرد  دزادرپب و  ثحب  هب  نآ  ییایوپ  رد  رمتسم  شـشوک  تلم و  هاش و  بالقنا  هفـسلف  هنیمز  رد  دناوت  یم  حانج  ره  - 4
.دنک رظنراهظا  هفسلف  نیا  ینابم  اب  ییارجا  ياهتیلاعف  اه و  همانرب  قابطنا  مدع 

.دنشاب هتشاد  يرترثؤم  شقن  یلم  یسایس و  شزومآ  رد  دیاب  اه  حانج  - 5

راک و لحم  رد  یعامتجا  ياههورگ  اب  دـشاب و  هتـشاد  دوخ  هب  طوبرم  ياه  همانرب  هرابرد  یمومع  ياـهثحب  دـناوت  یم  حاـنج  ره  - 6
.دزاس اپرب  یسایس  دونش  تفگ و  ثحب و  تاسلج  اهنآ  تیلاعف 

.دهد لیکشت  اهناتسرهش  اه و  ناتسا  رد  ییاه  هخاش  دناوت  یم  حانج  ره  - 7

هنالاس هجدوب  نمـض  حانج  ره  تیلاعف  ياه  هنیزه  دـشاب و  هتـشاد  دوخ  ياهتیلاعف  هرادا  يارب  يا  هناـخریبد  دـناوت  یم  حاـنج  ره  - 8
.ددرگ یم  نیمأت  بزح  يراد  هنازخ  طسوت  ییارجا  تأیه  بیوصت  زا  سپ  بزح 

جیاتن یسررب و  اهحانج  نالوئـسم  روضح  اب  یـسایس  رتفد  رد  يریگ  میمـصت  يارب  حانج  ره  ياه  همانرب  اهداهنـشیپ و  اه و  حرط  - 9
.تفای دهاوخ  راشتنا  مومع  یهاگآ  يارب  تامیمصت 
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ار هحفص  ود  ات  هتفه  ره  رد  حانج  ره  تساوخرد  تروص  رد  دنک و  یم  رشتنم  ار  حانج  ره  ياهتیلاعف  رابخا  زیخاتـسر  همانزور  - 10
(1) .دهد یم  صاصتخا  حانج  ره  بلاطم  تالاقم و  هب 

زگره روشک  یـسایس  تالوحت  دـنور  دوب  هتفرگ  تروص  زیخاتـسر  بزح  رد  موس  حانج  لیکـشت  يارب  هک  ییاهـشالت  مامت  مغر  هب 
راذگاو یماما  فیرـش  رفعج  سدنهم  هب  ار  يریزو  تسخن  تسپ  راگزومآ  رویرهش 1357 ، رد 5  .دادـن  حانج  نیا  هب  تیلاعف  هزاجا 

عضوم نیا  .دسانـش  یمن  تیمـسر  هب  یتلود  بزح  اهنت  ناونع  هب  ار  زیخاتـسر  بزح  درک  مالعا  يرادمامز  زاغآ  نامه  رد  وا  درک و 
ار زیخاتسر  بزح  ياهحانج  تیلاعف  هنوگره  دومن ، عیرست  ار  زیخاتسر  بزح  یـشاپورف  دنور  هکنیا  رب  هوالع  تلود ، حیرـص  يریگ 

.تخاس عوضومالب  زین 

رد نارحب  ندش  ریگارف  اب  دوب ، هدرکن  بسک  یصاخ  درواتسد  زیخاتسر  بزح  رد  موس  حانج  لیکـشت  نایرج  رد  هک  يدنواهن  رتکد 
بزح تیدوجوم  رویرهـش 1357  طساوا  رد  ایوگ  دومن و  دـهاوخ  سیـسأت  یلقتـسم  بزح  هک  درک  مالعا  زیخاتـسر  بزح  ناـکرا 

يدنواهن سیسأتلادیدج  بزح  دوجوم  عبانم   (2) .تخاس هشیپ  یهاشنهاش  ماظن  عفن  هب  مه  ییاهراعـش  هدرک و  مالعا  زین  ار  يدیدج 
یعادبا بزح  : » تشاد يراگزاسان  رـس  زین  يدنواهن  اب  هک  ادیوه  نودـیرف  هتفگ  هب  انب   (3) .دنا هدـیمان  ناریا » یلم  شبنج  بزح   » ار

دـندوب و انـشآ  ًالماک  وا  قباوس  اـب  مدرم  نوچ  .دـناشکب  دوخ  يوس  هب  دـهد و  بیرف  ار  یـسک  تسناوتن  زگره  يدـنواهن  گنـشوه 
یمن تشاد ، ناـیرج  هاگـشناد  رب  شتـسایر  ناـمز  رد  هک  ار  یقاـنتخا  صوصخ  هب  حرف و  هکلم  صوصخم  رتفد  رد  شتـسایر  نارود 
ءارزو زا  رگید  یضعب  ترفن  یـضعب و  تیامح  دروم  يدنواهن  گنـشوه  زین ، یماما  فیرـش  هنیباک  نورد  .دننک  شومارف  دنتـسناوت 

(4)« .تشاد رارق 

یبزح ياهاروش  - 5

يارب بزح  ياهحرط  اـب  ناـمزمه  هاـم 1354  ریت  رد  .دوـب  هدـش  ینیب  شیپ  زیخاتـسر  بزح  همانـساسا  رد  یبزح  ياـهاروش  لیکـشت 
مهارف زین  روشک  رسارس  رد  بزح  ياهنوناک  ياضعا  نایم  زا  یبزح  ياهاروش  لیکشت  يارب  مزال  تامدقم  یبزح  ياهنوناک  لیکـشت 

هکنانچ  (5) .دیدرگ

رد 21 زیخاتسر  بزح  ياهاروش  لیکشت  همان  نیئآ  نیلوا  دیآ  یم  رب  دوجوم  كرادم  دانسا و  زا 
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لیکشت همان  نیئآ  نیلوا  .دندومن  رظن  دیدجت  نآ  ياوتحم  رد  راب  ود  لقادح  دش و  هیهت  ریت 1354 

ياهاروش ياضعا  باختنا  دنور  همان ، نیئآ  نیا  رد  .دوب  هدش  میظنت  هدام  رد 8  یبزح  ياهاروش 

: دیدرگ نییعت  ریز  حرش  هب  دش ، زیخاتسر  بزح  يزکرم  ياروش  لیکشت  هب  رجنم  اتیاهن  هک  روشک  ياهاتسور  اهرهش و  رد  یبزح 

.دوش یم  لیکشت  رفن  کی  وضع  ره 50  يازا  هب  اتـسور  رد  بزح  نوناک  ود  لقادح  بختنم  ناگدنیامن  زا  اتـسور  ياروش  هدام 1 -
هک ییاهاتسور  .دنشاب  رفن  هس  دیاب  لقادح  اتسور  ياروش  ياضعا 

اه نوناک  ياضعا  دادعت  هک  ییاهاتسور  رد  .دنهدب  اروش  لیکشت  کیدزن  ياهاتسور  اب  دیاب  دنسر  یمن  اروش  لیکـشت  باصندح  هب 
.دوش یم  هداتسرف  اتسور  ياروش  هب  هدنیامن  کی  نوناک  ياضعا  دادعت  هب  هجوت  نودب  نوناک  لیکشت  زا  سپ  تسا  رفن  زا 50  رتمک 

لیکشت هدنیامن  کی  ات  اتسور  ياروش  وضع  ره 10  يازا  هب  شخب  ره  ياهاتـسور  ياهاروش  ناگدنیامن  زا  شخب  ياروش  هدام 2 - 
.دنشاب رفن  هس  لقادح  دیاب  شخب  ياروش  ياضعا  .دوش  یم 

هب هک  ییاهاتـسور  ياهاروش  .دـنهدب  اروش  لیکـشت  کـیدزن  ییاهـشخب  اـب  دنـسر  یمن  اروش  لیکـشت  باصندـح  هب  هک  ییاهـشخب 
هب هجوت  اب  کیدزن  ياهاتسور  ياهاروش  اب  دیاب  دنسر  یمن  باصندح 

.دننک نییعت  شخب  ياروش  رد  ار  دوخ  هدنیامن  الاب  هطباض 

: دوش یم  باختنا  ریز  بیترت  هب  رهش  ياه  نوناک  بختنم  ناگدنیامن  زا  رهش  ياهاروش  هدام 3 - 

.هدنیامن کی  نوناک  ره  زا  دنراد  نوناک  ات 25  هک  ییاهرهش  رد  فلا - 

.هدنیامن کی  نوناک  ود  ره  زا  نوناک  دازام 15  هب  تبسن  دنراد  نوناک  ات 50  هک  ییاهرهش  رد  ب - 

.هدنیامن کی  نوناک  هس  ره  زا  نوناک  دازام 50  هب  تبسن  دنراد  نوناک  ات 100  هک  ییاهرهش  ج - 

اهنآ دنک و  یم  باختنا  هدـنیامن  کی  نوناک  ره  اروش  ياضعا  باختنا  يارب  دـنراد  نوناک  زا 15  شیب  هک  ییاهرهـش  رد  هرصبت 1 -
.دننیزگ یم  رب  الاب  ياهدنب ب و ج  رد  جردنم  دادعت  هب  ار  اروش  ناگدنیامن  دوخ  نایم  زا 

رب انب  اهنآ  ناگدنیامن  دنوش  لیکشت  رهـش  رد  يرت  هزات  ياه  نوناک  هک  یتروص  رد  رهـش  ياروش  نیلوا  لیکـشت  زا  سپ  هرصبت 2 - 
.دنوش یم  هدوزفا  رهش  ياروش  یلبق  هدش  باختنا  ناگدنیامن  هب  باختنا و  دش  دای  هک  ییاه  هطباض 

.تفای دناوت  لیکشت  وضع  اب 7  لقادح  رهش  ياروش  هرصبت 3 - 

باسح هب  يرسک 50  دنهد و  یم  لیکـشت  يا  هقطنم  ياروش  کی  نوناک  ره 50  دنراد  رتشیب  نوناک  زا 100  هک  ییاهرهش  هدام 4 -
کی يا  هقطنم  ياروش  رد  نوناک  ره  ناگدنیامن  دادعت  .دیآ  یمن 
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.دنوش یم  هداتـسرف  رهـش  ياروش  هب  هدنیامن  يا 5  هقطنم  ياروـش  ره  زا  دـنراد  يا  هـقطنم  ياروـش  اـت 10  هک  ییاهرهـش  .تسا  رفن 
ياروش ياضعا  دادعت  دنراد  يا  هقطنم  ياروش  زا 10  رتمک  هک  ییاهرهش 

ات دنراد  نوناک  زا 500  شیب  هک  ییاهرهش  .دنوش  یم  میسقت  قطانم  ياهاروش  نایم  ربارب  تبـسن  هب  هک  دشاب  زا 50  رتمک  دیابن  رهش 
ياروش کی  نوناک  ره 200  نوناک  دازام 500  هب  تبسن  نوناک   2500

رد .دتسرف  یم  رهش  ياروش  هب  هدنیامن  کی  يا  هقطنم  ياروش  ربهر  .دنهد  یم  لیکشت  يا  هقطنم 

ياروش کی  نوناک  ره 300  نوناک  دازام 2500  هب  تبسن  دنراد  نوناک  زا 2500  شیب  هک  ییاهرهش 

.دتسرف یم  رهش  ياروش  هب  هدنیامن  کی  يا  هقطنم  ياروش  ره  دنهد و  یم  لیکشت  يا  هقطنم 
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: دوش یم  لیکشت  ریز  بیترت  هب  رهش و  شخب و  ياهاروش  بختنم  ناگدنیامن  زا  ناتسرهش  ياروش  هدام 5 - 

نوناک زا 500  شیب  هک  ییاهناتسرهش  ناتسرهش ، ياروش  رد  هدنیامن  کی  نوناک  ره 10  يازا  هب  دنراد  نوناک  ات 500  هک  ییاهرهش 
ات 500 نوناک  دازام 2000  ناتـسرهش و  ياروش  رد  هدنیامن  کی  نوناک  ره 50  نوناک  دازام 500  هب  تبـسن  نوناک  ات 2000  دنراد 

هدنیامن کی  نوناک  ره 100  نوناک 

دازام 5000 هب  تبسن  دنراد  الاب  هب  نوناک  زا 5000  هک  ییاهناتسرهش  رد  .ناتسرهش  ياروش  رد 

.دتسرف یم  ناتسرهش  ياروش  هب  هدنیامن  کی  نوناک  ره 400  نوناک 

هطباض رب  انب  اهنآ  ناگدنیامن  دنوش  سیسأت  يا  هزات  ياه  نوناک  هک  یتروص  رد  ناتسرهش  ياروش  نیلوا  لیکـشت  زا  سپ  هرـصبت - 
.دش دنهاوخ  هدوزفا  لبق  هدش  باختنا  ناگدنیامن  هب  باختنا و  الاب  رد  هدش  دای  ياه 

ییاه ناتسرهش  .دوش  یم  لیکشت  هدنیامن  کی  نوناک  ره 200  يازا  هب  اه  ناتسرهش  ياروش  ناگدنیامن  زا  ناتسا  ياروش  هدام 6 - 
ياروش هب  هدنیامن  کی  لاح  ره  هب  دنراد  نوناک  زا 200  رتمک  هک 

.دتسرف یم  ناتسا 

گرزب ياـهاروش  رد  .دـنک  یم  باـختنا  یـشنم  کـی  سیئر و  بئاـن  کـی  سیئر ، کـی  دوخ  هسلج  نیتسخن  رد  اروش  ره  هدام 7 -
.تسا عنامالب  یشنم  ود  سیئر و  بیان  ود  باختنا 

، اهـشخب .دوش  یم  لیکـشت  ناتـسا  ناتـسرهش و  رهـش -  شخب  ياروش  ره  زا  هدـنیامن  کـی  ندـمآدرگ  زا  يزکرم  ياروش  هدام 8 -
يزکرم ياروش  هب  باختنا و  هدنیامن  کی  نوناک  ره 300  يازا  هب  دنناوت  یم  دنراد  نوناک  زا 300  شیب  هک  ییاهناتسرهش  اهرهش و 

(1) .دنراد مالعا 

یتیریدـم و تالکـشم  یبزح و  ياهنوناک  یگدامآ  مدـع  نوچمه  یلیالد  هب  یبزح  ياهاروش  لیکـشت  قوف ، همان  نیئآ  هیهت  مغر  هب 
لیکـشت تسخن  هماـن  نیئآ  نتم  رد  ییاهرظندـیدجت  هلـصاف ، نیا  رد  .داـتفا  ریخأـت  هب  اـههام  روشک  قطاـنم  رتشیب  رد  بزح ، ییارجا 

رد ار  بزح  ياهاروش  مود  همان  نیئآ  زیخاتسر  بزح  ییارجا  تأیه  نمهب 1356  مود  رد  اتیاهن ، تفرگ و  تروص  بزح  ياهاروش 
: دومن میظنت  ریز  حرش  هب  هدام و  هد 

یم لیکـشت  هدنیامن  کی  وضع  ره 50  يازا  هب  اتـسور  رد  بزح  نوناک  ود  لقادـح  بختنم  ناگدـنیامن  زا  اتـسور  ياروش  هدام 1 -
.دوش

کیدزن ياهاتسور  اب  دیاب  دنسر  یمن  اروش  لیکشت  باصندح  هب  هک  ییاهاتـسور  .دنـشاب  رفن  لقادح 3  دیاب  اتسور  ياروش  ياضعا 
نوناک ءاضعا  دادعت  هک  ییاهاتسور  رد  .دنهد  اروش  لیکشت 
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ياضعا دادعت  هب  هجوت  نودب  اه ) نوناک  همان  نیئآ  هدام 2  هرصبت  عوضوم   ) تسا رفن  زا 50  رتمک 

.دوش یم  هداتسرف  اتسور  ياروش  هب  هدنیامن  کی  نوناک 

.دوش یم  لیکشت  دروم  بسح  رب  اروش  ره  يرادا  زکرم  رد  اتسور  ياهاروش  تاسلج  هدام 2 - 

ياه نوناک  ناگدنیامن  نیب  اتسور  ياروش  تاسلج  يرازگرب  لحم  نییعت  دروم  رد  هک  یتروص  رد 

ص:783
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.دش دهاوخ  لیکشت  طوبرم  ياهاتسور  زا  کی  ره  رد  تبون  هب  اروش  تاسلج  دوشن ، قفاوت  فلتخم  ياهاتسور 

دادعت بسانت  هب  رهش  ره  رد  بزح  ياه  نوناک  ناگدنیامن  ندمآ  درگ  زا  تسا  رفن  ات 30  زا 5  نآ  ءاضعا  هک  رهش  ياروش  هدام 3 - 
.دوش یم  لیکشت  رهش  نآ  ياه  نوناک 

هب يا  هقطنم  ياهاروش  تسا ، رتشیب  زا 500  اه  نوناک  دادعت  تسا و  هدش  میسقت  یحاون  هب  يرهش  روما  هک  ییاهرهـش  رد  هدام 4 - 
.دوش یم  لیکشت  یحاون  دادعت 

.تسا رفن  ات 30  زا 5  هقطنم  ره  رد  اه  نوناک  دادعت  تبسن  هب  يا  هقطنم  ياروش  ياضعا  دادعت 

.دننک یم  باختنا  رهش  ياروش  رد  تیوضع  يارب  یناگدنیامن  هقطنم  ياروش  ره  ياضعا  دادعت  بسانت  هب  قطانم  ياهاروش 

عبات ياهرهـش  اتـسور و  ياهاروش  ناگدنیامن  ندمآ  درگ  زا  تسا ، رفن  ات 20  زا 5  نآ  ياـضعا  دادـعت  هک  شخب  ياروش  هدام 5 - 
.دوش یم  لیکشت  شخب  يرادا  زکرم  رد  شخب  نآ  ياهاروش  ياضعا  دادعت  بسانت  هب  شخب 

شخب ياروش  ره  بیترت  هب  ناتسرهش  نآ  عبات  ياهرهش  اه و  شخب  ياهاروش  ناگدنیامن  ندمآدرگ  زا  ناتسرهش  ياروش  هدام 6 - 
.دوش یم  لیکشت  ناتسرهش  زکرم  رد  هدنیامن ،  5 اه ، شخب  عبات  ياهرهش  يانثتسا  هب  رهش  ياروش  ره  هدنیامن و   2

.دنوش یم  باختنا  رهش  ياروش  زا  امیقتسم  ناتسرهش  ياروش  ناگدنیامن  دنراد ، يا  هقطنم  ياهاروش  هک  ییاهرهش  رد  هرصبت - 

.دوش یم  لیکشت  هدنیامن  ود  اروش  ره  رارق  هب  طوبرم  ياهناتسرهش  ياهاروش  ناگدنیامن  ندمآ  درگ  زا  ناتسا  ياروش  هدام 7 - 

.دنتسه هدام 7  تاررقم  عبات  لک  ياهیرادنامرف  هرصبت - 

.دوش یم  لیکشت  ریز  بیترت  هب  ناتسا  ناتسرهش و  رهش و  شخب و  ياهاروش  ناگدنیامن  ندمآدرگ  زا  يزکرم  ياروش  هدام 8 - 

.هدنیامن کی  دنراد  نوناک  ات 300  هک  ییاهشخب  اهرهش و  فلا - 

.هدنیامن کی  یفاضا  نوناک  ره 300  يازا  هب  دنراد  نوناک  زا 300  شیب  هک  ییاهشخب  اهرهش و  ب - 

.هدنیامن کی  دنراد  نوناک  ات 500  هک  ییاهناتسرهش  پ - 

.هدنیامن کی  یفاضا  نوناک  ره 500  يازا  هب  دنراد  نوناک  زا 500  شیب  هک  ییاهناتسرهش  ت - 

.هدنیامن کی  دنراد  نوناک  ات 700  هک  لک  ياهیرادنامرف  اهناتسا و  ث - 

.هدنیامن کی  نوناک  ره 700  يازا  هب  دنراد  نوناک  زا 700  شیب  هک  لک  ياهیرادنامرف  اهناتسا و  ج - 
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دروم ره  رد  کی  هوالع  هب  فصن  دادعت  هب  ندیـسر  رتالاب  هلحرم  باصن  زارحا  طرـش  اه  نوناک  دادـعت  باستحا  دروم  رد  هرـصبت - 
.دوب دهاوخ 

طوبرم ياه  نوناک  ياضعا  نایم  زا  رهـش  اتـسور و  ياروش  دروم  رد  هک  تسا  یـسک  همان  نیئآ  نیا  رد  هدنیامن  زا  دوصقم  هدام 9 - 
ناتسا و ناتسرهش و  شخب و  ياهاروش  دروم  رد  اهاروش و  نآ  هب 
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.دشاب هدش  باختنا  تسا ، هدمآ  همان  نیئآ  نیا  رد  هک  یبیترت  هب  طوبرم ، ياهاروش  ياضعا  نایم  زا  يزکرم 

طـسوت اهاروش  ياضعا  دادـعت  اب  اه  نوناک  دادـعت  تبـسن  رت  قیقد  هچ  ره  تیاعر  هژیو  هب  همان  نیئآ  نیا  يارجا  تاـبیترت  هدام 10 - 
(1) .دش دهاوخ  میظنت  مزال  ياه  لمعلاروتسد  رد  بزح  داتس 

اب لمع  هطیح  رد  یبزح  ياهاروش  تسخن  همان  نیئآ  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  هامرذآ 1355  زا  زیخاتسر  بزح  ییارجا  تأیه  عقاو  رد 
رظندیدجت يارب  مزال  تاعلاطم  تصرف ، نیلوا  رد  ات  دنتفرگ  میمـصت  نامز  نامه  زا  لیلد  نیمه  هب  .دش  دـهاوخ  هجاوم  ییاهیراوشد 

هب نآ  نتم  رد 

هام يد  رد  روکذـم  هتیمک  .دومن  عوضوم  هعلاطم  رومأـم  ار  يا  هژیو  هتیمک  عوضوم  نیا  يریگیپ  يارب  ییارجا  تأـیه   (2) .دیآ لمع 
لیکـشت همان  نیئآ  هدـش  رظندـیدجت  نتم  ییاهن  میظنت  اـت  اـما   (3) .داد رارق  ییارجا  تأـیه  راـیتخا  رد  ار  شیاهیــسررب  هجیتـن   1355

.داتفا هفقو  لاس  کی  زا  شیب  یبزح  ياهاروش 

هک  ) ریخا همان  نیئآ  قبط  هک  دیدرگ  راکشآ  یتدم  زا  سپ  دشن و  متخ  اجنیا  هب  یبزح  ياهاروش  لیکـشت  يارب  يزاس  همان  نیئآ  راک 
لیکشت يارب  یناکما  دوب ،) هدش  لئاق  بزح  ياهاروش  لیکشت  یگنوگچ  يارب  يرایسب  ياهیریگ  ناسآ  تسخن  همان  نیئآ  هب  تبـسن 

همان نیئآ  میظنت  اـب  لاس 1357  لیاوا  زا  ییارجا  تأیه  لیلد  نیمه  هب  .درادـن  دوجو  روشک  رـسارس  یبزح  ياـهاروش  لاـمک  ماـمت و 
.تخادنا رابتعا  زا  زین  ار  مود  همان  نیئآ  یبزح  ياهاروش  يارب  يدیدج 

زیخاتسر بزح  ياهتیلاعف  هعومجم  رب  مکاح  نارحب  هب  هجوت  اب  یبزح  ياهاروش  موس  همان  نیئآ 

بزح يزکرم  ياروش  لیکشت  زین  اتسور و  رهش و  یبزح  ياهاروش  ياضعا  باختنا  يارب  یهجوت  لباق  تالیهست  روشک ، رسارس  رد 
.تفرگ رظن  رد 

زین اتسور و  رهـش و  یبزح  ياهاروش  تیلاعف  لیکـشت و  دنور  دش و  میظنت  هدام  رد 26  زیخاتـسر  یبزح  ياهاروش  همان  نیئآ  نیرخآ 
: دومن نییعت  ریز  حرش  هب  ار  بزح  يزکرم  ياروش 

لیکـشت هدنیامن  کی  وضع  رفن  ره 50  يازا  هب  اتـسور  نامه  رد  بزح  ياه  نوناک  بختنم  ناگدـنیامن  زا  اتـسور  ياروش  هدام 1 - 
.دنشاب رفن  هس  لقادح  دیاب  اتسور  ياروش  ياضعا  .دوش  یم 

ياهاتسور اب  دسر  یمن  اتسور  ياروش  لیکـشت  باصندح  هب  نآ  ياه  نوناک  ای  نوناک  بختنم  ناگدنیامن  هک  ییاتـسور  هرصبت 1 -
ياتسور رگا  .دنهد  یم  لیکشت  اروش  شخب  نامه  رد  عقاو  کیدزن 

ص:485

هب ناریا  رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  هناخباتک  یسراف  كرادم  شخب  رد  یبزح  ياهاروش  مود  همان  نیئآ  نتم  زا  يا  هخـسن  - . 1
.تسا طوبضم  تبث 2892  هرامش 
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ص 1. رذآ 1355 ، هبنش 23  هس  ش 2697 ، لاس 9 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 2
ص 20. يد 1355 ، هبنش 4  ش 2706 ، لاس 10 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 3
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.دنهد یم  لیکشت  اروش  رهش  نیرتکیدزن  اب  دشابن  کیدزن  يرگید 

هب هجوت  نودـب  اه ) نوناک  همان  نیئآ  هدام 2  هرـصبت  عوضوم   ) تسا رفن  زا 250  رتمک  اـهنآ  تیعمج  هک  ییاهاتـسور  رد  هرصبت 2 -
هداتسرف اتسور  ياروش  هب  نوناک  زا  هدنیامن  کی  نوناک  ءاضعا  دادعت 

.دوش یم 

یم نییعت  ناتسرهش  ریبد  بیوصت  شخب و  ریبد  داهنـشیپ  هب  دنهد  یم  اتـسور  ياروش  کی  لیکـشت  مه  اب  هک  ییاهاتـسور  هدام 2 - 
ره رد  تبون  هب  اهاروش  هنوگ  نیا  تاسلج  لیکشت  لحم  دنوش و 

.دوب دهاوخ  طوبرم  ياهاتسور  زا  کی 

هب رهـش  ياروش  ياضعا  دادعت  .دوش  یم  لیکـشت  رهـش  ره  رد  بزح  ياه  نوناک  ناگدنیامن  ندمآ  درگ  زا  رهـش  ياروش  هدام 3 - 
.تسا رفن  ات 30  زا 5  رهش  نامه  ياه  نوناک  دادعت  بسانت 

هقطنم ياروش  هیحان  ره  رد  تسا  هدـش  لیکـشت  نوناـک  لقادـح 500  میـسقت و  یحاون  هب  يرهـش  روما  هک  ییاهرهـش  رد  هدام 4 - 
نامه ياه  نوناک  دادعت  بسانت  هب  هقطنم  ياروش  ياضعا  دوش ، یم  لیکشت 

.دنرفن ات 30  زا 5  هقطنم 

رهـش ياروش  رد  تیوضع  يارب  اروش  ياضعا  نایم  زا  ار  دوخ  ناگدنیامن  اروش  ياضعا  دادعت  بسانت  هب  قطانم  ياهاروش  هرـصبت - 
.دننک یم  باختنا 

بسانت هب  شخب  نامه  رد  عقاو  رهـش  ياهاروش  اتـسور و  ياهاروش  وضع  بختنم  ناگدنیامن  ندمآدرگ  زا  شخب  ياروش  هدام 5 - 
.دنرفن ات 20  زا 5  شخب  ياروش  ياضعا  .دوش  یم  لیکشت  شخب  يرادا  زکرم  رد  شخب  ياه  نوناک  دادعت 

شخب يرادا  زکرم  رد  اتـسور  ياهاروش  ناگدـنیامن  ندـمآ  درگ  زا  شخب  ياروش  تسین  رهـش  ياروش  هک  ییاهـشخب  رد  هرـصبت - 
.دوش یم  لیکشت 

دنتسه يا  هقطنم  ياروش  ياراد  هک  ییاهرهش  ياهاروش  اهـشخب و  ياهاروش  ناگدنیامن  ندمآ  درگ  زا  ناتـسرهش  ياروش  هدام 6 - 
هدنیامن ود  شخب  ياروش  ره  زا  هک  بیترت  نیا  هب  .دوش  یم  لیکشت 

ناـیم زا  ناتـسرهش  ياروش  تیوضع  يارب  هدـنیامن  کـی  هقطنم  ره  ءازا  هب  تسا  يا  هقطنم  ياروـش  ياراد  هک  يرهـش  ياروـش  زا  و 
.دنوش یم  باختنا  رهش  ياروش  ءاضعا 

.دتسرف یم  ناتسرهش  ياروش  هب  هدنیامن  تسا 5  يا  هقطنم  ياروش  دقاف  نآ  يزکرم  رهش  هک  ییاهناتسرهش  يزکرم  شخب  هرصبت - 
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یم لیکـشت  هدنیامن  ود  اروش  ره  رارق  هب  ناتـسا  نآ  عبات  ياهناتـسرهش  ياروش  ناگدـنیامن  ندـمآ  درگ  زا  ناتـسا  ياروش  هدام 7 - 
.دوش

: هک بیترت  نیا  هب  دوش  یم  لیکشت  ناتسا  ناتسرهش و  شخب ، رهش ، ياهاروش  ناگدنیامن  ندمآ  درگ  زا  يزکرم  ياروش  هدام 8 - 

.رهش ياروش  باختنا  هب  رفن   1 دنتسه ،) قطانم  ياراد  هک  ییاهرهش  ياروش  يانثتسا  هب   ) رهش ياروش  ره  زا  - 1

.شخب ياروش  باختنا  هب  رفن   1 ناتسرهش ،) يزکرم  شخب  ياهاروش  يانثتسا  هب   ) شخب ياروش  ره  زا  - 2

.شخب ياروش  باختنا  هب  رفن   2 ناتسرهش ، يزکرم  شخب  ياروش  ره  زا  - 3
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.ناتسرهش ياروش  باختنا  هب  رفن   1 ناتسرهش ، ياروش  ره  زا  - 4

.ناتسا ياروش  باختنا  هب  رفن   3 ناتسا ، ياروش  ره  زا  - 5

کی يا  هقطنم  ياروش  ره  ءازا  هب  يا  هقطنم  ياهاروش  دادعت  هب  دنتـسه  يا  هقطنم  ياروش  ياراد  هک  ییاهرهـش  ياهاروش  هرـصبت - 
.درک دنهاوخ  باختنا  يزکرم  ياروش  رد  تیوضع  يارب  رفن 

رد هدننک  باختنا  ياروش  دنک  لمع  دوخ  فیاظو  هب  دـناوتن  اروش  وضع  هک  يرگید  للع  ای  افعتـسا و  ای  توف  تروص  رد  هدام 9 - 
ای رهش  یبزح  ياروش  قوف  للع  هب  هچنانچ  .درک  دهاوخ  یفرعم  طوبرم  ياروش  هب  باختنا و  ار  يو  نیـشناج  دوخ  تسـشن  نیتسخن 

دح زا  اروش  ياضعا  دادعت  اتسور 

همان نیئآ  نیا  تاررقم  اـب  ربارب  وا  نیـشناج  توف  اـی  افعتـسا  خـیرات  زا  هاـم  هس  زا  سپ  دوش  رتمک  اروش  لیکـشت  يارب  مزـال  باـصن 
.دش دهاوخ  دیدجت  اتسور  ای  رهش  نآ  تاباختنا  باختنا و 

طوبرم ياه  نوناک  ياضعا  نایم  زا  رهش  اتسور و  ياروش  دروم  رد  هک  تسا  یـسک  همان  نیئآ  نیا  رد  هدنیامن  زا  دوصقم  هدام 10 - 
ناتسا و ناتسرهش و  شخب و  ياهاروش  دروم  رد  اهاروش و  نآ  هب 

ییارجا ياه  لمعلاروتسد  ساسا  رب  تسا و  هدمآ  همان  نیئآ  نیا  رد  هک  یبیترت  هب  طوبرم  ياهاروش  ياضعا  نایم  زا  يزکرم  ياروش 
.دنوش یم  هدیزگرب 

لیکـشت لحم  ییاضق  يرادا و  ياهماقم  نیرتالاب  روضح  اب  بزح و  ریبد  یبتک  توعد  اب  بزح  ياروش  شیاـشگ  هسلج  هدام 11 - 
.دوش یم 

مـسق هسلج  سیئر  دبای  یم  تیمـسر  وضع  نیرتناوج  يرگ  یـشنم  وضع و  نیرت  نسم  تسایر  هب  هک  هسلج  نیا  زاغآ  رد  هدام 12 - 
: دنک یم  تئارق  ریز  حرش  هب  ار  همان 

هک ..................نم  ناریا ، هاشنهاش  رهمایرآ  يولهپ  اضردـمحم  نویامه  ترـضحیلعا  یمان  ماـن  هب  گرزب و  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  »
بالقنا یساسا و  نوناق  یهاشنهاش ، ماظن  نادواج  لوصا 

دای دنگوس  دوخ  ینامسآ  سدقم  باتک  هب  ناریا  گرزب  تلم  ربارب  رد  مراد  رواب  ار  تلم  هاش و 

تلم هاش و  بالقنا  یـساسا و  نوناق  يولهپ و  نامدود  یهاشنهاش  ياه  هیاپ  يراوتـسا  رد  بزح  ياروش  وضع  ماقم  رد  هک  منک  یم 
« .دهد يرای  ارم  كاپ  نادزی  هک  دشاب  منک ، تدهاجم  ششوک و  يراگزیهرپ  تلیضف و  اب  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  رد 

ریبد هب  ءاضما و  ار  همان  دـنگوس  زا  گرب  کی  اهنآ  زا  کی  ره  نایاپ  رد  رارکت و  دـنلب  يادـص  اب  ار  هماندـنگوس  نتم  اروش  ياـضعا 
.دننک یم  میلست  بزح 
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سیئر کی  زا  بکرم  ار  دوخ  هسیئر  تأیه  لیکشت و  ینس  سیئر  تسایر  هب  هسلج  هلصافالب  شیاشگ  نیئآ  نایاپ  زا  سپ  هدام 13 -
اروش یلخاد  تاباختنا  تحص  رب  تراظن  لوئسم  ینـس  سیئر  دننک ، یم  باختنا  لاس  ود  تدم  يارب  یـشنم  ود  سیئر و  بیان  ود  و 

.تسا عنامالب  هسیئر  تأیه  ءاضعا  باختنا  دیدجت  .دوب  دهاوخ 

رد تیوضع  يارب  اروش  ناگدـنیامن  دـنک و  یم  ادـیپ  تیمـسر  هلـصافالب  اروش  هسلج  نیتسخن  هسیئر  تأـیه  باـختنا  اـب  هدام 14 - 
رد یبزح  داتس  رتالاب و  ياروش  سیئر  هب  ابتک  اروش  سیئر  يوس  زا  باختنا و  یفخم  يأر  اب  لاس و  راهچ  تدم  يارب  رتالاب  ياروش 

.دنوش یم  یفرعم  بزح  يزکرم  تالیکشت  نینچمه  هقطنم و  نامه 

يارب ار  دوخ  ناگدنیامن  هسلج  نیمه  رد  ناتسا  ناتسرهش و  شخب ، رهش ، ياهاروش  هرصبت - 
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.دننک یم  یفرعم  باختنا و  زین  يزکرم  ياروش  رد  تیوضع 

هب فصن  مک  تسد  روضح  اب  دش  دهاوخ  لیکـشت  اروش  سیئر  توعد  هب  راب  کی  هام  ود  ره  هک  اهاروش  يداع  تاسلج  هدام 15 - 
.تفای دهاوخ  تیمسر  اروش  ياضعا  کی  هوالع 

.درک دهاوخ  تکرش  اروش  يداع  تاسلج  رد  بزح  ریبد  هرصبت - 

بـسح رب  لحم و  يرادا  ماقم  نیرتالاب  یلم و  ياهنمجنا  هسیئر  تأیه  بزح ، ریبد  تکرـش  اب  هک  اهاروش  صاخ  تاسلج  هدام 16 - 
راب کـی  هاـم  هس  ره  اروش  سیئر  توعد  هب  یلحم  لـئاسم  یـسررب  یگنهاـمه و  داـجیا  روظنم  هب  ییارجا  نالوئـسم  ریاـس  ترورض 

.دنشاب هتشاد  روضح  اروش  ياضعا  کی  هوالع  هب  فصن  مک  تسد  هک  تشاد  دهاوخ  تیمسر  یماگنه  دوش  یم  لیکشت 

دـش و دـهاوخ  لیکـشت  اروش  سیئر  توعد  هب  ءاضعا  زا  موس  کی  ای  بزح  ریبد  ياضاقت  هب  اروش  هداـعلا  قوف  تاـسلج  هدام 17 - 
.دوب دهاوخ  اروش  ياضعا  کی  هوالع  هب  فصن  مک  تسد  روضح  هب  طونم  هسلج  تیمسر 

یقلت افعتـسا  مکح  رد  لاس  رد  بوانتم  هسلج  جـنپ  ای  یلاوتم  هسلج  هس  رد  اروش  ياضعا  زا  کی  ره  هزاـجا  نودـب  تبیغ  هدام 18 - 
.دوش یم 

حرط يارب  ًالبق  بزح  ریبد  هک  یبلاطم  لئاسم و  هب  هجوت  اب  بزح  ياهاروش  هداعلا  قوف  صاخ و  يداع ، تاسلج  روتـسد  هدام 19 - 
طسوت هدش  داهنشیپ  اروش  ياضعا  يوس  زا  ای  هداتسرف و  اروش  رد 

.دیسر دهاوخ  اروش  ياضعا  یهاگآ  هب  دوش و  یم  نییعت  اروش  هسیئر  تأیه 

هیهت بزح  يزکرم  تالیکشت  يوس  زا  هک  یـصوصخم  ياهمرف  يور  یـشنم  يوس  زا  اروش  هسلج  ره  تارکاذم  هصالخ  هدام 20 - 
بزح يزکرم  ياروش  هناـخریبد  رتـالاب و  یبزح  ياروش  لـحم  رد  بزح  داتـس  يارب  میظنت و  هخـسن  راـهچ  رد  دوش  یم  هداتـسرف  و 

.دش دهاوخ  تبث  زین  صوصخم  رتفد  رد  دش و  دهاوخ  لاسرا 

.دوب دهاوخ  طوبرم  بزح  ياهداتس  اب  اهاروش  يرادا  روما  هیلک  ماجنا  هدام 21 - 

دروم رد  هک  ار  یتامیمـصت  هجیتن  دـنهد و  یم  ماـجنا  ار  دوخ  فیاـظو  همانـساسا  هداـم 30  هب  هجوت  اـب  یبزح  ياـهاروش  هدام 22 - 
رد يریگ  میمـصت  هک  ار  یلئاسم  دنراد و  یم  مالعا  هطوبرم  نوناک  ای  اروش  هب  دنا  هتفرگ  رت  نییاپ  هدر  ياهاروش  ای  اه  نوناک  لئاسم 

جراخ یبزح  ياروش  هدهع  زا  نآ  دروم 

كرادم و اب  هارمه  جرد و  تارکاذم  هصالخ  رد  رتالاب  ياروش  يریگ  میمصت  یسررب و  يارب  تسا 

عفر لوئسم  تاداقتنا و  تارظن ، يوگباوج  یبزح  ياهاروش  یلک  روط  هب  دنتسرف و  یم  رما  قباوس 

.دنتسه بزح  ياه  نوناک  رت و  نییاپ  هدر  ياهاروش  ياهتساوخ  يریگ  یپ  اهزاین و 
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رد بزح  داتـس  ریبد و  هفیظو  ماجنا  هوحن  نینچمه  رت و  نییاپ  هدر  ياهاروش  اه و  نوناک  راـک  هوحن  رب  یبزح  ياـهاروش  هدام 23 - 
بزح و ياه  نوناک  تاسلج  رد  ترورض  بسح  رب  اهنآ  ییامنهار  نمـض  دنراد و  تراظن  بزح  همانـساسا  همان و  نیئآ  ربارب  لحم 

ياهتیلاعف رد  رتشیب  تکراشم  بزح و  ياه  همانرب  اهفده و  اب  ار  بزح  ياضعا  دننک و  یم  تکرش  یتاباختنا  یلحم و  تاعامتجا 

.دنزاس یم  انشآ  یعامتجا  یسایس و 

هب بتارم  دـشاب  بزح  ياروش  ياضعا  موس  ود  اضاقت  دروم  بزح  ریبد  يرانکرب  همانـساسا  هدام 31  يارجا  رد  هچناـنچ  هدام 24 - 
هک یتروص  رد  یسررب  زا  سپ  ات  دش  دهاوخ  داهنشیپ  رتالاب  هدر  ریبد 
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بزح يزکرم  داتـس  هب  ار  بتارم  تروـص  نیا  ریغ  رد  دریگب و  ار  مزـال  میمـصت  دـشاب  وا  دوـخ  تاراـیتخا  زا  يرورـض و  ریبد  رییغت 
.دیامن مالعا  لکریبد  هب  رما  شرازگ  نمض 

یگنوگچ اهاروش و  ياضعا  دادعت  اب  اه  نوناک  دادعت  تبسن  رت  قیقد  هچره  تیاعر  هژیو  هب  همان  نیئآ  نیا  يارجا  بیترت  هدام 25 - 
دهاوخ غالبا  یبزح  ياهدحاو  هب  ارجا  يارب  میظنت و  مزال  ياهلمعلاروتـسد  رد  بزح  يزکرم  تالیکـشت  طسوت  ناگدنیامن  باختنا 

.دش

نیئآ نیشناج  دیـسر و  بیوصت  هب  ییارجا  تأیه  خروم  هسلج  رد  هرـصبت  تشه  هدام و  شـش  تسیب و  رد  همان  نیئآ  نیا  هدام 26 - 
(1) .دوب دهاوخ  بوصم 2/11/2536  همان 

یط دــش و  دــهاوخ  زاـغآ  نـیدرورف 1356  زا  یبزح  ياـهاروش  لیکــشت  دــندرک  مــالعا  بزح  نالوئــسم  نــمهب 1355  رد 29 
ياهاروش لیکـشت  يارب  ار  مزال  تادـیهمت  دنفسا 1355  ات 20  دـش  هتـساوخ  فلتخم  قطاـنم  رد  بزح  نالوئـسم  زا  یلمعلاروتـسد 

اهاروش نیا  لیکشت  رایعم  یبزح  ياهاروش  تسخن  همان  نیئآ  زونه  ههرب ، نآ  رد  .دنروآ  مهارف  دوخ  تیرومأم  لحم  یبزح 

دندرک یم  تیلاعف  نآ  رد  یمظنم  یبزح  ياهنوناک  هک  ار  یقطاـنم  رما ، زاـغآ  رد  دـندوب  فظوم  رما  نالوئـسم  دـش و  یم  بوسحم 
(2) .دنهد رارق  تیولوا  رد  یبزح  ياهاروش  لیکشت  يارب 

یم دنتـشاد و  یهاگآ  روشک  رـسارس  یبزح  ياهنوناک  ییآراکان  كرحت و  مدـع  زا  لاس 1355  رخاوا  رد  بزح  هیاپدنلب  نالوئـسم 
اهنوناک يدمآراکان  هب  هجوت  نودب  یبزح  ياروش  تاباختنا  ای  دریگن و  تروص  یبزح  ياهنوناک  رد  ینامزاس  دـیدجت  رگا  دنتـسناد 

رظن رد  بزح  نالوئـسم  هک  نیا  هژیو  هب  .دوب  دـنهاوخن  بزح  ياـضعا  هدارا  هدـنیامن  زگره  بزح  ياـهاروش  ياـضعا  دوـش ، ماـجنا 
.دنیامن یلحم  ياهنمجنا  نیزگیاج  ار  یبزح  ياهاروش  دنتشاد 

ماجنا ءوس  بقاوع  هب  تبـسن  هدرپس ، پاچ  هب  ناگدنیآ  همانزور  رد  هک  يا  هلاقمرـس  نمـض  دنفسا 1355  رد 25  نویامه ، شویراد 
رد تهج  دومن  حیرـصت  داد و  رادـشه  روشک  رـسارس  رد  یبزح  ياهنوناک  رب  مکاح  ینارحب  طیارـش  رد  یبزح  ياهاروش  تاـباختنا 

دهاوخ ماجنا  یبزح  ياهاروش  تاباختنا  روشک  زا  یقطانم  رد  طقف  یجیردـت ، يدـنور  رد  یباختنا  نینچ  ياهبیـسآ  زا  ندـنام  ناـما 
اراکان و یتافیرـشت  ياهنوناک  زا  يدایز  دادعت  نویامه  معز  هب  .دنـشاب  هتفرگ  لکـش  يدمآراک  لاعف و  یبزح  ياهنوناک  هک  تفرگ 
دهد و یم  ءاقترا  ار  بزح  ياهنوناک  یمک  يددع و  رامآ  ذـغاک  يور  رب  افرـص  هک  هدـش  لیکـشت  روشک  رـسارس  رد  لیطعت  ابیرقت 

ياهنوناک هوبنا  نایم  زا  یبزح  ياهاروش  ناگدنیامن  باختنا  هب  مادقا  تیعقاو  نیا  هب  هجوت  یب  بزح  نالوئسم  هچنانچ 

ص:489

هب ناریا  رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسؤم  هناخباتک  یسراف  كرادم  شخب  رد  یبزح  ياهاروش  موس  همان  نیئآ  نتم  زا  يا  هخسن  - . 1
.تسا طوبضم  تبث 2909  هرامش 

ص 1 و ص 4. نمهب 1355 ، هبنش 20  ش 2752 ، لاس 10 ، ناگدنیآ ، همانزور  - . 2

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 812 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_489_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3517/AKS BARNAMEH/#content_note_489_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دش دهاوخ  فعاضم  ینارحب  راچد  بزح  دنیامن ، اراکان  لاعفریغ و 

يدنور رد  لاس 1356  لیاوا  زا  تفرگ  میمصت  زیخاتسر  بزح  يربهر  هاگتسد  هک  دوب  ریذپانراکنا  خلت و  تیعقاو  نیا  زا  یهاگآ  اب 
هب ناکما  دـح  رد  بزح  نالوئـسم  .دـنک  لابند  روشک  رـسارس  یبزح  ياـهنوناک  قیرط  زا  ار  یبزح  ياـهاروش  تاـباختنا  یجیردـت ،

ياهاروش تیمها  هب  تبـسن  ار  بزح  یلحم  نالوئـسم  یبزح و  ياهنوناک  ياضعا  دـندرک و  یم  ترفاـسم  روشک  زا  یفلتخم  قطاـنم 
باختنا رد  رت  يدج  تکرش  يارب  ار  اهنوناک  ياضعا  نوگانوگ  ياه  هویـش  هب  دنتخاس و  یم  انـشآ  بزح  فادها  دربشیپ  رد  یبزح 

رد یبزح  ياهاروش  لیکـشت  يارب  مزـال  لمعلاروتـسد  تشهبیدرا 1356 ، رد 12   (2) .دـندومن یم  قیوشت  بزح  یلحم  ياـهاروش 
لیکـشت دـش  مـالعا  دـش و  هداد  رما  نالوئـسم  هـب  زیخاتـسر ) بزح  يزکرم  داتـس  تالیکـشت  يوـس  زا   ) روـشک فـلتخم  ياـهرهش 

لمعلاروتسد  (3) .دوش یم  زاغآ  نانمس  ناتسا  زا  یبزح  ياهاروش 

رد بزح  نالوئسم  هب  تشهبیدرا 1356  رد 31  ریخأت و  زور  تسیب  زا  رتمک  اب  زین  روشک  ياهاتـسور  رد  یبزح  ياـهاروش  لیکـشت 
دـش و زاغآ  زیرم  رادژک و  تروص  هب  فلتخم  قطانم  رد  یبزح  ياهاروش  تاـباختنا  بیترت ، نیدـب   (4) .دیدرگ غالبا  روشک  رسارس 
« زیخاتـسر بزح  داشرا  تراظن و  تأیه   » ناونع تحت  یتأیه  تختیاپ ، رد  بزح  يزکرم  تالیکـشت  تاباختنا ، يارجا  نسح  تهج 

مه تختیاپ  يزکرم  ياهاروش  تاباختنا   (5) .درک مازعا  دـش ، یم  رازگرب  نآ  رد  اهاروش  تاباختنا  هک  روشک  فلتخم  ياهناتـسا  هب 
تأیه تسایر  (6) و  دش زاغآ  رذآ 1356  زور 24  زا 

(7) .تشاد هدهع  رب  رفداد  بیبح  زین  ار  نآ  داشرا  تراظن و 

ماجـسنا يدـنور  یبزح  ياهاروش  تاباختنا  تشاد ، دوجو  روشک  فلتخم  قطانم  رد  يرامـشرپ  لاعفریغ  ياـهنوناک  هک  ییاـجنآ  زا 
ریت رد 28  هک ، یلاح  رد  .دیـشک  لوط  اههام  روشک ، رـسارس  رد  یبزح  ياهاروش  تاباختنا  لـماک  يرازگرب  تفاـین و  مظنم  هتفاـی و 

ناگدنیامن  1356

رد رویرهش 1356  رد 6   (8)، دندوب هدش  باختنا  ناردنزام  ناتسا  رهش  رد 10  یبزح  ياهاروش 
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يرازگرب يارب  یتادـیهمت  دـعب  ياـهزور  یط  تفر  یم  دـیما  دوب و  هدـشن  رازگرب  یتاـباختنا  زونه  روـشک  قطاـنم  زا  رگید  يرایـسب 
یبرغ ناجیابرذآ  رد  یبزح  ياهاروش  تاباختنا  دش  مالعا  یمسر  عبانم  يوس  زا  رویرهش 1356  رد 19   (1) .دوش هدیشیدنا  تاباختنا 

رد ماجنارس ،  (3) .دوب هدشن  زاغآ  یقرش  ناجیابرذآ  رد  اهاروش  تاباختنا  زونه  رهم 1356  رد 7  هک  یلاح  رد  ، (2) تسا هتفای  نایاپ 

هتفه کی  ات  شخب  تیاضر  رتمک  يا  هنوگ  هب  روشک  رـسارس  رد  یبزح  ياـهاروش  تاـباختنا  دـش  هتفگ  هاـم 1357 ، تشهبیدرا   14
یم داـقتنا  روشک  فـلتخم  قطاـنم  یبزح  ياـهنوناک  يدـمآراکان  یکرحت و  مک  زا  بزح  نالوئـسم   (4) .تفای دهاوخ  نایاپ  هدـنیآ 

ریخأت هدمع  لماع  ار  نآ  دندرک و 

.دندومن یم  یبایزرا  یبزح  ياهاروش  تاباختنا 

يدمآراکان یکرجت ، مک  دنتخاسن و  هدروآرب  ار  بزح  نالوئسم  تاراظتنا  زگره  سیـسأت  زاغآ  نامه  زا  یبزح  ياهنوناک  عقاو ، رد 
یبزح ياهنوناک  تاباختنا  قیرط  زا  یبزح  ياهاروش  دـش  رارق  هک  یماگنه  .دوب  نآ  زراـب  هصیـصخ  زا  مئاد  هاـگ  تقوم و  یلیطعت  و 

هجاوم يدج  یتالکشم  اب  ار  بزح  يربهر  اهنوناک  زا  یهجوت  لباق  دادعت  یلیطعت  يدمآراکان و  دنوش  لیکشت 

ءوس زا  یتیاضران  زاربا  اب  بزح  نالوئسم  تشهبیدرا 1357  رد 14  لاوحا ، نیا  مامت  اب  .تخاس 

ياروش رود  نادنچ  هن  يا  هدنیآ  رد  دندرک  مالعا  روشک ، رسارس  یبزح  ياهاروش  تاباختنا  يرازگرب  رد  یبزح  ياهنوناک  درکلمع 
نایم زا  يزکرم  ياروش  دوب ، هدـمآ  یبزح  ياـهاروش  هماـن  نیئآ  نتم  رد  هکناـنچ   (5) .دش دهاوخ  لیکـشت  زیخاتـسر  بزح  يزکرم 

.دش یم  هدیزگرب  اتسور  رهش و  یبزح  ياهاروش  ناگدنیامن 

زور اذل ،  (6) .دوب زیخاتسر  بزح  ییارجا  تأیه  مئاد  ياضعا  باختنا  يزکرم ، ياروش  فیاظو  نیرتمهم  زا  یبزح ، همانساسا  قباطم 
نیرتالاب هرگنک  زا  سپ  هک  يزکرم  ياروش  .دش  نییعت  زیخاتسر  بزح  يزکرم  ياروش  نیتسخن  لیکشت  يارب  تشهبیدرا 1357   30

ياروش يرازگرب  رد  گرزب  ریخأت  نیا  ببـس  رما  نالوئـسم  .دوب  هدشن  لیکـشت  زگره  ماگنه  نآ  ات  تفر  یم  رامـش  هب  یبزح  نکر 
مالعا ناتسا » ناتسرهش و  اتسور ، رهش و  ياهاروش  لیکشت  ریخأت   » ار يزکرم 
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دودح هک  دـندرک  یم  ینیب  شیپ   (1) .دـسرب نایاپ  هب  روشک  رـسارس  رد  نآ  تاباختنا  تشهبیدرا 1357  ات 20  دوب  رارق  هک  دـندرک 
تشهبیدرا رد 19   (2) .دـننک تکرـش  زیخاتـسر  بزح  يزکرم  ياروش  تسـشن  نیتسخن  رد  یبزح  ياهاروش  ياـضعا  زا  نت   2000

رد بزح  يزکرم  ياروش  يرازگرب  زا  یتقوشوخ  زاربا  نمض  زیخاتسر  بزح  ناماقم  مئاق  زا  يوسوم ، نیسح  دمحم  روتانس  ، 1357
ناکرا و ناـیم  هتفاـی  ماجـسنا  مظنم و  طاـبترا  داـجیا  زین  بزح و  فادـها  دربشیپ  رد  یبزح  ياـهاروش  شقن  تشهبیدرا 1357 ،  30
تشهبیدرا 1357، رد 30  دیسر و  ارف  دوعوم  زور  ماجنارس   (3) .دومن یبایزرا  مهم  رایسب  ار  روشک  رسارس  رد  بزح  فلتخم  يازجا 

رد تسشن  لحم   (4) .دومن زاغآ  ار  دوخ  راک  هاش  مایپ  اب  زیخاتسر  بزح  يزکرم  ياروش  سالجا  نیتسخن 

نت ناگدـننک 1900  تکرـش  یعطق  دادـعت  سالجا  يرازگرب  زور  رد  .دوب  هدـش  نییعت  رهمایرآ  یـشزرو  هعومجم  لابتکـسب  نلاس 
هسیئر تأیه  نآ  لابند  هب  دش و  هتخاون  زیخاتـسر  بزح  هژیو  دورـس  یهاشنهاش و  دورـس  هسلج  ینـس  سیئر  باختنا  اب  دش و  مالعا 

ییاهشخب رد   (5) .دش تئارق  زیخاتسر  بزح  يزکرم  ياروش  تسشن  نیلوا  هب  باطخ  هاش  مایپ  سپس  .دندش  باختنا  سالجا  یمئاد 
: دوب هدمآ  نینچ  هاش  مایپ  زا 

زیخاتـسر بزح  سیـسأت  لاس  نیمراهچ  رد  .مییوگ  یم  شابداش  ار  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  يزکرم  ياروش  نیتسخن  راک  زاـغآ 
تلم زیخاتـسر  ياهـشزرا  تلم و  هاش و  بالقنا  ماقم  عقوم و  هعلاطم  تسا  هجوت  روخ  رد  ریگارف  بزح  نیا  يارب  هچ  نآ  ناریا  تلم 
هلیسو هب  ام  يژولوئدیا  دیلقت  رب  يرارـصا  ...تسام  راگزور  ياهیژولوئدیا  نایم  رد  ناریا  تلم  يژولوئدیا  ماقم  عقوم و  ینعی  ناریا ،

هشیدنا نآ  شنیزگ  هرابرد  دنناوت  یم  مه  نارگید  هک  تسا  نیون  یهار  یلو  تسین  نارگید 

کی ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  یلم  حطـس  رد  یلخاد و  رظن  زا  .دنهد  قیبطت  دوخ  هعماج  ياضف  اب  ار  يژولوئدیا  نیا  لوصا  دننک و 
نآ هناگ  هس  لوصا  بزح و  نیا  .تلم  هاش و  بالقنا  یعامتجا  یفـسلف و  لوصا  زا  ییانبریز  اب  تسا  یلم  یـسایس و  ریگارف  نامزاس 

ار هعماج  لئاسم  همه  رگید  فرط  زا  دشخب و  یم  ماکحتسا  رارمتسا و  یلم  یگتسویپ  یگچراپکی و  تدحو و  هب  فرط  کی  زا 

دنک و یم  لصف  لح و  یسارکومد  موهفم  نیرت  ینغ  رد  ینعی  ناریا  رسارس  مدرم  رکفت  يورین  هب 

.دنراد تکرش  نآ  رد  دوخ  یعامتجا  يدرف و  ياهیدازآ  همه  ظفح  اب  ناریا  تلم  دارفا  همه 

تمظع دوـخ و  تلاـسر  ریگارف  بزح  نـیا  ءاـضعا  هـمه  يزکرم و  ياروـش  رد  ناریا  تـلم  زیخاتــسر  بزح  ناگدـنیامن  مراودـیما 
یگتسیاش هب  ار  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  یناهج  یلم و  ياهتکرش 
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نابختنم هک  بزح  ییارجا  تأیه  .دـنهد  ماجنا  یمامت  هب  دوش  یم  اـهنآ  کـیاکی  هجوتم  رذـگهر  نیا  زا  هک  ار  یفیاـظو  دـنبایرد و 
ياهتلاسر اهتیلاعف و  اهششوک و  همه  رب  دوب  دنهاوخ  يزکرم  ياروش 

ار بزح  ياهداهنشیپ  اهرظن و  یسایس  رتفد  قیرط  زا  تشاد و  دنهاوخ  تراظن  همانساسا  قبط  یبزح 

اب تلم  تلود و  بیترت  نیا  هب  دریگ و  یم  هرهب  مدرم  ياهداهنـشیپ  اهرظن و  زا  دـهد و  یم  رارق  وخ  ياهتیلاعف  اه و  همانرب  نایرج  رد 
زیخاتسر هار  .دنناسر  یم  گرزب  ندمت  هزاورد  هب  ار  ناریا  دحاو  موهفم 

زورما هک  تسا  ییایند  یتخبشوخ  تداعس و  هار  ناریا  تلم  يژولوئدیا  تسا و  ناریا  تداعس  هار 

زا ار  ناریا  تلم  زیخاتـسر  بزح  يزکرم  ياروـش  ياـضعا  ناریا و  تـلم  يدنلبرـس  تیقفوـم و  .درب  یم  جـنر  يژولوئدـیا  نارحب  زا 
(1) .مناهاوخ دنوادخ 

هویـش زا  بزح  يزکرم  ياروش  هیـسالجا  رد  ناگدننک  تکرـش  زا  يریثک  دادـعت  تیاضر  مدـع  زا  یکاح  هدـنام  ياجرب  تاشرازگ 
دنتفاین و هار  ییارجا  تأیه  هب  زگره  ناگدـنهد  يأر  رظن  دروم  ياهادـیدناک  .دوب  ییارجا  تأیه  میاد  ياضعا  باختنا  هیور  فالخ 

يرازگرب رد  بلقت 

عالطا یب  ناگدننک  تکرش  مشچ  زا  هک  دومن  هولج  نآ  زا  رتراکشآ  ییارجا  تأیه  ياضعا  باختنا 

عقاو رد  هک   ) بزح يزکرم  ياروش  نیتسخن  سالجا  هک  یماگنه  .دنامب  رود  بزح  رب  طلـسم  تردـق  ياهدـناب  ياهیزاب  هسیـسد  زا 
تکرـش زا  يریثک  دادـعت  هرهچ  رد  یتیاضران  مئالع  دـش ، کـیدزن  دوخ  هار  ناـیاپ  هب  دـش ) یم  بوسحم  زین  نآ  هیـسالجا  نیرخآ 

ياروش نیتسخن  سالجا  يرازگرب  ملاسان  ناـیرج  زا  تشهبیدرا 1357  رد 30  هک  كاواس  زا  یـشرازگ  رد  .دوب  دوهـشم  ناگدننک 
: تسا هدمآ  نینچ  دوب ، هدش  هیهت  زیخاتسر  بزح  يزکرم 

هاشنهاش مایپ  اب  يرفن  رازه  دصکی  مویداتسا  رد  ناریا  تلم  زیخاتسر  بزح  يزکرم  ياوش  هسلج  نیلوا  زور 30/2/37  تعاس 0900 
ياروش ياضعا  رظنراهظا  .دیدرگ  لیکشت  رهمایرآ 

: تسا هدوب  ریز  حرش  هب  ییارجا  تأیه  باختنا  یگنوگچ  يزکرم و 

يدازآ ندراذگ  اپ  ریز  يزاب و  هسیـسد  اب  ییارجا  تأیه  ياهادیدناک  دنتـشاد  یم  راهظا  اهناتـسرهش  زکرم  ياروش  ياضعا  رثکا  - 1
.دنرادن لوبق  ار  نانآ  مدرم  دنا و  هدش  دیدناک  یبزح  حیحص  تاباختنا 

.دنرادن يأر  نیریاس  تسا و  ام  نآ  زا  يأر  دنتشاد  یم  راهظا  تبحص  نمض  اهادیدناک  زا  يا  هدع  - 2

: تسا هدش  دیق  نینچ  نآ  رد  هک  هدیسر  بیوصت  هب  هسلج  لیکشت  زور  نیلوا  رد  دنب 11  رد  يزکرم  ياروش  تاباختنا  همان  نیئآ  - 3
يزکرم ياروش  ياضعا  هدش  یفرعم  ياهادیدناک  رب  هوالع 
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زا دش و  دنهاوخ  باختنا  يأر  نتشاد  تروص  رد  هک  دنوش  ییارجا  تأیه  ياهادیدناک  دنناوت  یم 

لماک يدازآ  اب  يزکرم  ياروش  تاباختنا  هک  دنتشاد  یم  راهظا  تحارص  اب  یبزح  نالوئسم  یفرط 
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ءارآ ذـخا  هب  عورـش  هورگ  تکرـش 20  اب  یتاباختنا  تراظن  ياـهتأیه  هک  دـش  دـهاوخ  باـختنا  دروآ  يأر  رتشیب  سک  ره  ماـجنا و 
ادیدناک دناوت  یم  سک  ره  هک  نیا  تاباختنا و  يدازآ  لوق  نوچ  .دندومن 

زا دعب  يریگ  يأر  يارب  هک  نیا  اب  دوب و  هداد  هدننک  تکرش  دارفا  هب  یصاخ  ناجیه  روش و  دوش 

تیلاـعف مـه  هـب  يأر  نداد  اـب  نیرــضاح  هـقیقد  هد  نـیمه  رد  هـک  دوـب  هدـنهد  يأر  يارب  تـصرف  هـقیقد  طـقف 10  قاروا  تفاـیرد 
یبزح هزجعم  کی  طقف  هک  دـندش  باـختنا  يدارفا  هنافـسأتم  يریگیپ  تراـظن و  تعاـس  زا 11  دعب  یلو  دـنداد  ماجنا  يریگمـشچ 

رثکا دش و  نانآ  رثکا  باختنا  ثعاب 

روضح رد  ییارجا  تأیه  ياضعا  یماسا  هچنانچ  دنتشادن و  مه  يأر  هنومن 30  يارب  یتح  نیبختنم 

باختنا اهنیا  هک  دش  یم  مولعم  جنـشتم و  هسلج  هجیتن  رد  هدـش و  نیرـضاح  دـیدش  ضارتعا  ثعاب  دـش  یم  تئارق  ناگدـنهد  يأر 
.دنا هدش  باصتنا  هکلب  دنا  هدشن 

يأر دادـعت  ره  دوـش  هتـشون  قوـف  هقرو  رد  هک  رگید  ياهادـیدناک  هک  دـندوب  هتفگ  اروـش  رد  یبزح  نالوئـسم  هک  نیا  اـب  یفرط  زا 
هدش هداد  روتسد  لمع  رد  یلو  دمآ  دهاوخ  باسح  هب  اهنآ  يأر  دنروایب 

.دوب ندرکن  لمع  نتفگ و  عون  کی  مه  نیا  دوشن و  هدناوخ  اهنآ  يأر  هک  دوب 

جوم ارچ  هک  میـسر  یم  هجیتـن  نیا  هب  دـندوب و  تحاراـن  عوـضوم  نیا  زا  نیرـضاح  رثـکا  دراد 2 - تحـص  عوـضوم  هبنـش -  هیرظن 
ثداوح عون  نیا  ربارب  رد  مدرم  ارچ  دروخ ، یم  مشچ  هب  یتیاضران 

ترابع بزح  هکلب  هدشن و  یعامتجا  یـسایس و  ياهزاین  يوگباوج  ارچ  درادن و  كرحت  زیخاتـسر  بزح  ارچ  دنا ، هدـش  توافت  یب 
چیه رگیدـکی  اب  مدرم  يراکمه  مدرم و  داشرا  دروم  رد  نیگنـس و  ياه  هنیزه  سیئر و  یلدنـص و  يدادـعت  زکرم و  کـی  زا  هدـش 

نیا لولعم  تسا  هدرکن  یمادقا 

هب مادکره  تسد  هدش و  يا  هفرح  هار  نیا  رد  یگمه  هک  یبزح  ناگدننادرگ  هک  تسا  نیمه  اهتلع 

نالوئـسم دـنا و  هدرک  یقرت  يأر  هب  هجوت  نودـب  تاباختنا و  یبزح و  نیزاوم  تیاعر  نودـب  تسا  دـنب  یتلود  ذوفن  اب  دارفا  زا  یکی 
نیا اب  دنهاوخ  یم  یک  ات  اعقاو  .دنتـسه  مدرم  ناگدیزگرب  هدع  نیا  و  هدـش ] رازگرب   ] لماک يدازآ  اب  تاباختنا  هک  دـنیامن  یم  اعدا 

قرفتم بزح  فرط  زا  ار  مدرم  لمع 

هنوگچ دنرادن  يذوفن  مدرم  نیب  هک  ینیبختنم  .دنیوگب  غورد  مدرم  هب  دنهاوخ  یم  یک  ات  .دنیامن 

.دنهد قوس  یلم  تدحو  تسار و  هار  هب  هتفرگ  ارف  ار  نانآ  ياج  همه  یتسینومک  تاغیلبت  هک  ار  هشیپ  نایصع  ناناوج  دنناوت  یم 

.تشاد نانیمطا  ناوت  یم  هبنش  هیرظن  ربخ و  تحص  هب  هبنشکی -  هیرظن 
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.تسا دییأت  دروم  هبنشکی  هیرظن  هبنش -  هس  هیرظن 

(1) .دراد تحص  الاب  تایرظن  هبنشراهچ -  هیرظن 

هک تفای  نایاپ  یلاح  رد  هام 1357  تشهبیدرا  ياهزور  نیرخآ  رد  زیخاتسر  بزح  يزکرم  ياروش  نیتسخن  لیکـشت  بیترت ، نیدب 
زا یلک  هب  ابیرقت  ناگدننک  تکرش  زا  يریثک  عمج 

نامرد يداسف  راتفرگ  تختیاپ  رد  بزح  يزکرم  تالیکـشت  دـیدرگ  ملـسم  ناش  يارب  دـندوب و  هدرک  دـیما  بلـس  زیخاتـسر  بزح 
.تسا ریذپان 
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-ف لا آ - 

23 نیسح ؛ نایدابآ ،

358 ، 151 ، 144 ، 143 ، 141 ، 140 دناوری ؛ نایماهاربآ ،

397 رهچونم ؛ یشتآ ،

393 دمحم ؛ يوخ ، هتسارآ 

395 اضر ؛ هتسارآ ،

397 شوایس ؛ ییایرآ ،

150 جریا ؛ روپ ، نیرآ 

396 رغصا ؛ یلع  دازآ ،

397 رهچونم ؛ يدازآ ،

226 نیسح ؛ هدومزآ ،

447 ، 442 ، 400 ، 382 ، 262 ، 261 ، 260 ، 259 ، 255 ، 253 ، 250 ، 248 ، 225 ، 194 ، 193 ، 142 رهچونم ؛ نومزآ ،

396 بوقعی ؛ دنژآ ،

385 نیسح ؛ شیاسآ ،

398 ، 397 ، 395 ، 394 دمحم ؛ میسآ ،

97 نسحم ؛ یتشآ ،

332 فگباقآ ؛

263 ، 256 ، 254 ، 248 يداهلادبع ؛ نایاقآ ،

397 یلع ؛ ییاقآ ،

328 وروم ؛ ودلآ 
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،266 ، 264 ، 261 ، 260 ، 253 ، 251 ، 250 ، 248 ، 237 ، 233 ، 201 ، 193 ، 172 ، 146 ، 141 ، 131 ، 130 ، 72 دیشمج ؛ راگزومآ ،
،421 ، 419 ، 418 ، 417 ، 416 ، 415 ، 413 ، 411 ، 393 ، 343 ، 332 ، 324 ، 323 ، 302 ، 276 ، 273 ، 271 ، 270 ، 269 ، 268 ، 267

481 ، 480 ، 478 ، 477 ، 476 ، 475 ، 471 ، 465 ، 464 ، 463 ، 462 ، 460 ، 458 ، 457 ، 444 ، 443 ، 436 ، 431 ، 428

291 ، 205 ، 197 ، 159 ، 154 ریگناهج ؛ راگزومآ ،

141 هّللا ؛ بیبح  راگزومآ ،

397 سوریس ؛ راگزومآ ،

413 یلعدمحم ؛ راگزومآ ،

396 نیسح ؛ ناگراوآ ،

ص:505
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256 نامحر ؛ یتیآ ،

385 یقت ؛ راکتبا ،

147 نسحلاوبا ؛ جاهتبا ،

11 مناخ ؛)  ) یمیهاربا

280 یمیهاربا ؛

396 ردان ؛ یمیهاربا ،

431 رفعج ؛ قافتا ،

396 امه ؛ ناسحا ،

276 رهچونم ؛ هدازدمحا ،

395 ، 393 ، 262 یلعدمحا ؛ يدمحا ،

45 ، 28 ، 27 فرشا ؛ يدمحا ،

256 روپ ؛ يدمحا 

397 دیعس ؛ يدمحا ،

296 قداص ؛ يدمحا ،

141 ، 98 ، 75 دمحم ؛ نایرتخا ،

164 هّللاءاطع ؛ یقالخا ،

268 ناوخا ؛

395 يدهم ؛ ثلاث ، ناوخا 

97 تاداس ؛ يوخا ،

101 کلامملا ؛ بیدا 
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395 ، 201 ، 137 دنمورب ؛ بیدا 

98 یعیمس ؛ بیدا 

477 نالدرا ،

477 هّللا ؛ ناما  نالدرا ،

477 کلامملازع ؛ نالدرا ،

364 یلع ؛ نالدرا ،

396 نودیرف ؛ نالدرا ،

84 اضر ؛ یلع  يدنغزا ،

388 ، 264 ، 193 یلعمالغ ؛ يراهزا ،

199 فزوژ ؛ نیلاتسا ،

439 ، 292 ، 206 ، 138 ، 114 .يد.ناج ؛ لپمتسا ،

395 زیبماک ؛ يراوتسا ،

256 دمحم ؛ یقاحسا ،

393 ، 183 دمحم ؛ یماظندعسا ،

256 قیدص ؛ يرایدنفسا ،

257 ، 256 روصنم ؛ يرایدنفسا ،

397 ، 396 ریما ؛ یلیعامسا ،

389 نیدلا ؛ ماسح  هداز ، فرشا 

397 فرشا ؛ ولناصا ،

302 یفص ؛ ایفصا ،
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396 اضردمحم ؛ ینالصا ،

396 اضردمحم ؛ نانیمطا ،

396 زیورپ ؛ مدقمدامتعا ،

397 گنشوه ؛ مظعا ،

397 اضر ؛ یمظعا ،

397 اضرلادبع ؛ یمظعا ،

230 قیدص ؛ ملعا ،

351 یمخفا ؛

144 اضرمالغ ؛ یمخفا ،

393 ، 385 ، 351 ، 262 ، 261 ، 260 ، 259 ، 254 ، 251 ، 248 زانهم ؛ یمخفا ،

396 مارهب ؛ یهرفا ،

256 هّللا ؛ فیس  راشفا ،

397 اضرلادبع ؛ راشفا ،

397 اضریلع ؛ راشفا ،

ص:506
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256 هّللا ؛ فیس  يراشفا ،

397 ، 396 نمهب ؛ نیشفا ،

172 نوطالفا ؛

72 سابع ؛ يدنفا ،

458 ، 378 ، 332 ، 302 ، 301 ، 300 ، 248 ، 226 ، 200 ، 146 ، 141 ، 130 ، 80 ، 63 ، 58 ، 55 ، 50 ، 49 ، 44 رهچونم ؛ لابقا ،

395 رادتقا ؛

142 اینربکا ؛

142 نیورش ؛ نیربکا ،

256 ، 254 ، 248 لیلخ ؛ یغادلا ،

364 ، 49 حلاص ؛ رایهللا 

،250 ، 248 ، 245 ، 232 ، 230 ، 210 ، 209 ، 190 ، 164 ، 163 ، 152 ، 144 ، 141 ، 138 ، 137 ، 133 ، 132 ، 98 یفطصم ؛ یتوملا ،
،444 ، 442 ، 435 ، 347 ، 340 ، 306 ، 301 ، 300 ، 297 ، 296 ، 276 ، 267 ، 263 ، 262 ، 261 ، 260 ، 259 ، 257 ، 256 ، 255 ، 254

458 ، 447

34 دمحم ؛ یناهبهب ، يوسوملا 

248 هّللادمح ؛ یهلا ،

262 ، 261 ، 260 ، 259 ، 258 ، 255 ، 254 يداه ؛ یهلا ،

398 ، 275 نژیب ؛ یماما ،

418 نیدلا ؛ ماسح  یماما ،

276 نیسحدمحم ؛ یسربط ، یماما 

395 میرک ؛ یماما ،

390 روصنم ؛ یماما ،
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447 یناما ؛

385 يدهم ؛ یناما ،

385 نیترام ، اگما ،

396 اضرلادبع ؛ یمیهارباریما ،

396 ، 262 ، 260 ، 259 ، 255 ، 254 ، 248 یلیل ؛ ارآ ،) ناهج   ) دنمجراریما

381 ، 380 ، 379 ، 378 یناریما ،

378 ، 330 ، 329 ، 194 رغصا ؛ یلع  یناریما ،

225 ریگناهج ؛ ینیسحریما ،

378 نیدلا ؛ سمش  ییالعریما ،

276 سابع ؛ حالفریما ،

392 سیگنرف ؛ يریما ،

262 اضردمحم ؛ نیما ،

63 ، 44 ینیما ؛

378 ، 254 ، 230 ، 130 ، 79 ، 63 ، 62 ، 60 ، 51 ، 49 ، 44 یلع ؛ ینیما ،

230 ، 72 هّللادبع ؛ ماظتنا ،

233 ، 230 هّللارصن ؛ ماظتنا ،

469 ، 467 ، 464 ، 462 ، 461 ، 460 ، 458 ، 445 ، 437 ، 436 ، 131 يراصنا ؛

466 ، 465 ، 461 ، 460 ، 458 ، 449 ، 445،447 ، 444 ، 436 ، 344 ، 302 ، 268 ، 261 ، 260 ، 141 ، 131 ، 130 گنشوه ؛ يراصنا ،

397 جریا ؛ رونا ،

373 هّللا ؛ ضارت  يدحوا ،
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256 نیدلاءالع ؛ گنروا ،

396 دارم ؛ گنروا ،
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186 اتسوا ؛

275 دادرهم ؛ ییاروها ،

397 گنشوه ؛ يزایا ،

276 دمحم ؛ روپ ، ناریا 

277 اضر ؛ يدزیا ،

358 یفطصم ؛ يدزیا ،

256 یناخلیا ؛

431 زیورپ ؛ ینامیا ،

256 ، 254 ، 250 یلع ؛ ینامیا ،

373 رهچونم ؛ نمیا ،

ب

360 ینیسح ؛) دجسم  زامن  شیپ   ) ناخاباب

263 ، 256 اقل ؛ خرف  ناباب ،

195 ییاباب ؛

199 اتسیتاب ؛

331 يدهم ؛ ناگرزاب ،

431 روپ ؛ ناتساب 

397 ، 143 میهاربادمحم ؛ يزیراپ ، یناتساب 

293 ، 288 ، 198 ، 172 ، 147 نیدلادامع ؛ یقاب ،

144 ، 137 لپ ؛ اتلاب ،
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461 ، 447 ، 371 ، 370 ، 334 ، 332 ، 302 ، 269 ، 266 ، 261 ، 260 ، 259 ، 258 ، 142 دمحم ؛ يرهاب ،

397 ، 264 ، 198 ، 143 ، 141 روپهاش ؛ رایتخب ،

393 .م ؛ اشخب ،

396 دمحم ؛ عیدب ،

392 ، 255 يدهم ؛ یمساق ، ناردارب 

256 دمحا ؛ هدنزارب ،

400 ، 256 ، 254 ، 249 دمحا ؛ هدیزرب ،

391 ، 389 ، 149 دوعسم ؛ نیزرب ،

385 يدهم ؛ یلشکرب ،

256 دنمورب ؛

257 ، 256 ، 254 ، 250 ، 249 یلقردیح ؛ دنمورب ،

256 مناخ ؛)  ) دنمورب

114 نیسح ؛ هیریشب ،

296 ، 200 ، 199 ، 49 ، 23 رفظم ؛ ینامرک ، یئاقب 

334 دمحا ؛ دمحا ، ینب 

396 یلعنسح ؛ دسا ، ینب 

274 دومحم ؛ مشاه ، ینب 

26 رفعج ؛ يرهشوب ،

257 ، 256 هّللا ؛ بیبح  راهب ،

397 دمحا ؛ ولراهب ،
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304 داوج ؛ تسمراهب ،

33 دمحمدیس ؛ یناهبهب ،

397 نیمیس ؛ یناهبهب ،

396 نامرهق ؛ یمارهب ،

358 دمحم ؛ یمارهب ،

روپاش ایندنز ، مارهب ؛

396 یقن ؛ یلع  يزورهب ،
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395 دازهب ؛

396 نسح ؛ يدازهب ،

383 ، 378 ، 316 ، 150 ، 72 یلع ؛ يدازهب ،

358 نیسحدمحم ؛ دیس  هّللا ،) تیآ   ) یتشهب

395 ریما ؛ مانهب ،

396 ، 385 دیشمج ؛ مانهب ،

198 ، 143 ، 141 دوعسم ؛ دونهب ،

385 نارماک ؛ اینهب ،

230 یلق ؛ یضترم  تایب ،

395 رادیب ؛

255 ، 254 ، 249 جات ؛ نیرز  رادیب ،

256 گنهرف ؛ دنوگیب ،

پ

393 زیورپ ؛ اسراپ ،

276 شوروک ؛ ياسراپ ،

255 ، 254 ، 249 شخب ؛ کلم  دازکاپ ،

390 لیلخ ؛ رظن ، كاپ 

397 دمحا ؛ تین ، كاپ 

385 ناپتسا ؛ یسوناپ ،

385 جریا ؛ مچرپ ،
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97 دنرپ ؛

98 یناشورپ ؛

255 ، 142 ، 101 لوسر ؛ يزیورپ ،

396 جریا ؛ نیورپ ،

276 نسح ؛ نیورپ ،

172 سلکیرپ ؛

296 روپکشزپ ؛

297 ، 296 ، 295 ، 109 نسحم ؛ روپکشزپ ،

419 ، 273 ، 272 رهچونم ؛ یکشزپ ،

317 یضترم ؛ دیس  هّللا ،) تیآ   ) هدیدنسپ

227 یلقفجن ؛ نایسپ ،

397 يدهمدمحم ؛ نوتشپ ،

373 ءاطع ؛ نطو ، رادیبروپ 

395 میهاربا ؛ دوادروپ ،

397 کمایس ؛ دنزروپ ،

389 گنشوه ؛ یتعیرشروپ ،

395 دوعسم ؛ خرفروپ ،

142 روصنم ؛ یناشاکروپ ،

431 ربکا ؛ یمظاکروپ ،

302 ناوریشونا ؛ نایوپ ،
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225 زیورپ ؛ نایوپ ،

302 ، 263 ، 261 ، 260 دادرهم ؛ دبلهپ ،

396 سابع ؛ ناولهپ ،

301 فرشا ؛ يولهپ ،

383 ، 378 ، 246 ، 153 ، 103 ، 82 ، 66 ، 60 ، 51 ، 43 ، 39 ، 25 23 ، 22 ، 20 ، 19 ، 14 ، 13 ناخ ؛)  ) اضر يولهپ ،

تاحفص بلغا  رد  اضردمحم ؛ يولهپ ،

300 ، 342 ، 154 ، 126 اضر ؛ دهعیلو ،)  ) يولهپ

396 نیسح ؛ اینریپ ،

396 رهچونم ؛ زوریپ ،

22 يرو ؛ هشیپ 

275 میهاربا ؛ رایشیپ ،
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396 زرمارف ؛ مارآ ، لیپ 

398 ، 397 دیشرف ؛ يرو ، هلیپ 

ت

287 اضردمحم ؛ يزاریش ، يزیربت 

396 قداص ؛ يزیربت ،

413 ، 256 ددجت ؛

263 ، 255 ، 254 ، 251 ، 249 نیسح ؛ ددجت ،

129 نیدت ؛

54 دمحا ؛ نیدت ،

129 هّللاءاطع ؛ نیدت ،

200 ، 199 ، 129 ، 98 ، 23 ، 22 دومحم ؛ یباجنس ، یتبرت 

178 ، 177 دامع ؛ یتبرت ،

332 یمیلست ؛

393 ، 392 ، 250 رهچونم ؛ یمیلست ،

397 يزاریش ؛ یجرفت 

263 ، 256 لالج ؛ يوقت ،

397 اضردمحم ؛ يوقت ،

360 ، 341 ، 330 ، 287 مدقم ، يوقت  یفطصم  دیس  مدقم ، يوقت 

25 ، 20 نسحدیس ؛ هداز ، یقت 

256 نایچنوتوت ؛
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385 سابعمالغ ؛ یلسوت ،

172 دیدیسوت ؛

393 زوریف ؛ قیفوت ،

256 یلع ؛ لکوت ،

171 هّللادبع ؛ یلکوت ،

255 بوقعی ؛ یلکوت ،

396 خرهاش ؛ یناکرسیوت ،

142 ینارهت ؛

21 شاترومیت ؛

ث

142 زیورپ ؛ یتباث ،

323 ، 167 ، 105 رهچونم ؛ یفقث ،

277 ، 276 هّللادی ؛ یفقث ،

397 نیهش ؛ ییانث ،

ج

97 يراصنارباج ؛

396 نویامه ؛ يراصنارباج ،

255 ، 254 ، 249 دارم ؛ يرباج ،

194 ییاباب ؛ دج 

412 رابج ؛ يدج ،

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 847 

http://www.ghaemiyeh.com


143 نژیب ؛ ینزج ،

393 هّللا ؛ تمحر  ینزج ،

360 دجسم ؛) زامن  شیپ   ) رفعج

332 ، 249 نایرفعج ؛

249 دمحم ؛ نایرفعج ،
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393 ، 368 ، 331 ، 271 ، 270 ، 269 ، 143 ، 142 دومحم ؛ نایرفعج ،

396 میحرلادبع ؛ يرفعج ،

105 يدورفج ؛

369 اضرمالغ ؛ یلالج ،

403 اضردمحم ؛ یلالج ،

373 ثرومهط ؛ ریالج ،

396 دومحم ؛ روپ ، لیلج 

275 هّللا ؛ یلو  دنو ، لیلج 

385 اضردمحم ؛ یلیلج ،

385 مارهب ؛ روپلامج ،

390 جریا ؛ يدیشمج ،

397 نودیرف ؛ يدینج ،

263 ، 257 ، 256 رفعج ؛ يداوج ،

97 هّللادبع ؛ ریشناوج ،

396 یقنیلع ؛ ریشناوج ،

393 اضردمحم ؛ يزوج ،

256 دمحا ؛ هدازرهوج ،

396 زیورپ ؛ ینیب ، ناهج 

398 دمحم ؛ رفناهج ،

255 ، 150 ، 142 یلضفت ، ریگناهج 
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394 ، 171 ، 170 میهاربا ؛ امن ، ناهج 

چ

396 دیشمج ؛ یگنلاچ ،

249 ردنکسا ؛ ییارچ ،

373 رقابدمحم ؛ کبوچ ،

412 يزارهچ ؛

412 نیسح ؛ يزارهچ ،

ح

201 رغصا ؛ یلع  يداوج ، دیس  جاح 

97 نایجاح ؛

277 گنشوه ؛ این ، نایجاح 

397 ، 396 ، 75 مساقلاوبا ؛ تلاح ،

393 دمحا ؛ یماح ،

394 دمحا ؛ وج ، بح 

397 بیبح ؛ ییولماش ، بیبح 

276 زیورپ ؛ يزاجح ،

256 نایچریرح ؛

385 ، 255 ، 254 ، 250 ، 249 اضردمحم ؛ يریرح ،

397 اضردمحم ؛ یگیب ، نسح 

256 يردنکسا ، نیسح 
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276 نیسحمالغ ؛ رب ، نیسح 

365 مالسلا ؛) هیلع   ) یلع نب  نیسح 

360 هیداجس ؛) دجسم  زامن  شیپ   ) نیسح

نیسحدمحم دیس  هّللا ،) تیآ   ) یتشهب نیسحدمحم ؛ دیس  یتشهب ، ینیسح 

396 ءایض ؛ ینیسح ،

451 یضترم ؛ یظیفح ،

105 دمحا ؛ سانش ، قح 

ص:511
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194 رگسع ؛ یقوقح ،

396 عیفرلادبع ؛ تقیقح ،

397 اضر ؛ یقیقح ،

395 رصان ؛ یقیقح ،

20 کلملا ؛ میکح 

11 لابقا ؛ نویمیکح ،

397 ، 396 رغصا ؛ یلع  یبلح ،

276 لیلج ؛ نادمح ،

158 يردیح ،

329 ، 307 دمحم ؛ يردیح ،

خ

431 یضترمدیس ؛ مداخ ،

358 یلعدیس ؛ هّللا ،) تیآ   ) يا هنماخ 

276 رصان ؛ یکولب ، ناخ 

زیورپ يرلناخ ، لتان  زیورپ ؛ يرلناخ ،

432 سابع ؛ ییازریم ، ناخ 

98 یناورسخ ؛ ،

98 ، 97 هّللاءاطع ؛ یناورسخ ،

393 مظاک ؛ یهاشورسخ ،

320 یمرهج ؛ يورسخ 
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320 لضفلاوبا ؛ یمرهج ، يورسخ 

360 يدهم ؛ يورسخ ،

72 قداص ؛ هّللا ،) تیآ   ) یلاخلخ

302 یلعسابع ؛ يربتعلخ ،

،111 ، 110 ، 78 ، 72 هّللا ؛ حور  هّللا ،) تیآ   ) ینیمخ

384 ، 368 ، 367 ، 366 ، 365 ، 364 ، 363 ، 361 ، 357 ، 356 ، 355 ، 352 ، 351 ، 197 ، 141 ، 112

200 ، 97 يرون ، هجاوخ 

227 ، 201 ، 200 میهاربا ؛ يرون ، هجاوخ 

97 نسحم ؛ يرون ، هجاوخ 

385 دومحم ؛ يرون ، هجاوخ 

303 فسوی ؛ شیک ، شوخ 

255 ، 254 ، 250 ، 249 اضرمالغ ؛ شیدناریخ ،

د

227 رفداد ؛

490 ، 419 ، 409 ، 400 ، 255 ، 254 ، 250 ، 249 هّللا ؛ بیبح  رفداد ،

396 ربکا ؛ یلع  تشرساناد ،

197 رکنام ؛ اناد ،

396 زیورپ ؛ يروجک ، شناد 

393 نیدلاءایض ؛ يروشناد ،

448 یشناد ؛
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395 ناریا ؛ يدورد ،

397 خرهاش ؛ رابتروتسد ،

286 نیتسیرک ؛ اونالد ،

395 سابع ؛ یچاود ،

352 یلع ؛ یناود ،

397 جاتدمحم ؛ یشود ،
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199 لپ ؛ رمود ،

256 اهد ؛

263 نیسح ؛ اهد ،

273 ، 272 نسحم ؛ ءاهد ،

204 .ع ؛ شهد ،

276 اضردمحم ؛ ناقهد ،

481 ، 397 ، 301 ، 254 ، 249 ، 248 ، 164 ، 145 ، 144 ، 142 ، 133 ، 126 حرف ؛ ابید ،

ذ

444 ، 399 ، 201 ، 150 ، 138 ، 113 ، 112 میحرلادبع ؛ نیسحرکاذ ،

364 هّللا ؛ بیبح  ردقلاوذ ،

ر

419 ، 256 یسیئر ؛

256 دمحمدیس ؛ یسیئر ،

263 هّللا ؛ فطل  یسیئر ،

255 ، 254 ، 249 رفعج ؛ یئار ،

463 یجار ؛

463 ، 198 زیورپ ؛ یجار ،

333 یپدار ؛

راتس ییاقل ، مارهش ؛ شنمدار ،

390 نمهب ؛ ینازار ،
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200 نیسح ؛ ینازار ،

393 روپاش ؛ خسار ،

396 يدهم ؛ یعار ،

295 ، 294 ، 198 دبمار ؛

294 ، 198 ، 105 وکاله ؛ دبمار ،

362 يدهم ؛ خیش ،)  ) یشلما ینابر 

403 نیمیس ؛ ییاجر ،

397 ، 396 ، 390 ترصن ؛ ینامحر ،

373 خرف ؛ ییوخ ، هداز  میحر 

36 ، 26 یفطصم ؛ یمیحر ،

394 رصان ؛ یمیحر ،

396 دومحم ؛ یناشخر ،

97 اضر ؛ ارآ ، مزر 

276 تشترز ؛ ییاسر ،

97 یلعدمحم ؛ یتشر ،

396 زمره ؛ هیدشر ،

413 ، 143 ، 72 دمحا ؛ قلطم ، يدیشر 

179 اضر ؛

396 ، 393 ، 181 ، 179 ، 178 هّللا ؛ تیانع  اضر ،

394 ، 178 هّللا ؛ لضف  اضر ،
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385 ورسخ ؛ ییاضر ،

396 یلع ؛ ییاضر ،

385 لیعامسادمحم ؛ یناوضر ،

396 نیسحدمحم ؛ نایوضر ،

277 نیدلا ؛ ماسح  يوضر ،

256 داژن ؛ يوضر 

373 یضر ؛ درف ، یضر 

ص:513
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385 یلعمالغ ؛ یشخرذآ ، يدعر 

396 یلع ؛ یناضمر ،

397 دمحا ؛ ربجنر ،

249 هّللادبع ؛ ییوگنر ،

358 هّللا ؛) تیآ   ) یناحور

396 دیما ؛ یناحور ،

51 رخف ؛ یناحور ،

288 داؤف ؛ یناحور ،

393 ، 333 ، 260 روصنم ؛ یناحور ،

255 ، 254 ، 249 امه ؛ یحور ،

113 سابع ؛ اتسور ،

397 ریمض ؛ نشور 

45 ریشدرا ؛ رگنشور ،

385 یلعنیسح ؛ یقنور ،

396 سابع ؛ يربهر ،

396 رذآ ؛ امنهر ،

396 ایرث ؛ امنهر ،

97 ، 72 دیمح ؛ امنهر ،

72 نیدباعلا ؛ نیز  امنهر ،

129 تاعالطا ؛) ریزو   ) امنهر
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256 یتیگ ؛ نومنهر ،

397 هحیلم ؛ یقشع ، نیهر 

385 داهرف ؛ یحایر ،

276 دمحم ؛ یحایر ،

396 نیمادمحم ؛ یحایر ،

396 دمحم ؛ ناخ ، ضایر 

418 هّللادبع ؛ یضایر ،

110 ریپ ؛ ناژ  راگیر ،

256 دمحم ؛ ناج  یگیر ،

256 دادادخ ؛ یگیر ،

ز

359 یلع ؛ تارب  یعراز ،

397 ، 390 میهارباریما ؛ هداز ، لاز 

98 ، 48 ، 47 ، 42 يدهاز ؛

332 ، 302 ، 255 ، 249 ، 248 ، 230 ، 197 ، 172 ، 141 ، 98 ریشدرا ؛ يدهاز ،

97 نسح ؛ يدهاز ،

378 ، 172 ، 44 هّللا ؛ لضف  يدهاز ،

263 ، 256 ، 172 امه ؛ يدهاز ،

186 تشترز ؛

476 نیسح ؛ راگنرز ،
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389 ، 273 ، 272 راگنرز ، یلعدمحم  راگنرز ،

396 دیشمج ؛ هجنپ ؛ نیرز 

396 یلع ؛ ملق ، نیرز 

395 نیسحلادبع ؛ بوک ، نیرز 

320 ، 319 ، 188 ، 187 ، 186 ، 184 ایندنز ؛

398 ، 396 ، 393 ، 188 ، 187 ، 186 ، 185 ، 184 روپاشریما ؛ ایندنز ،

47 دیشمج ؛ هنگنز ،

396 هّللا ؛ تزع  هنگنز ،

254 هّللادبع ؛ ییوگنز ،

127 ، 126 نیورام ؛ سینوز ،
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276 ، 255 ، 254 ، 250 ، 249 میحر ؛ درف ، باتهز 

358 مالسلا ؛) هیلع  داجس  ماما  ترضح   ) نیدباعلا نیز 

س

159 ، 128 رونا ؛ تاداس ،

97 ینارهت ؛ تاداس 

367 يدهم ؛ يدعاس ،

276 یلع ؛ یکاس ،

199 رازالاس ؛

276 فرشا ؛ یلع  یملاس ،

98 رولاس ؛

397 نیگتکبس ؛ رولاس ،

97 سابع ؛ رولاس ،

171 رتیپ ؛ رتنیلدیاس ،

395 یلعدمحم ؛ ولناپس ،

21 رالاسهپس ؛

راتس ییاقل ، هراتس ؛

396 دمحم ؛ يراتس ،

97 هّللا ؛ حتف  هدوتس ،

396 دمحمدیس ؛ يداجس ،

255 ، 254 ، 249 دباعدمحم ؛ ینیدلا ، جارس 
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397 ربکا ؛ يرادرس ،

389 نیسح ؛ زارفرس ،

393 نمهب ؛ یتاراکرس ،

97 کلرس ؛

418 ، 271 ، 268 ، 262 ، 261 ، 260 داوج ؛ دیعس ،

385 ورسخ ؛ يدیعس ،

396 رغصا ؛ یلع  يدیعس ،

475 ، 437 ، 341 ، 247 ، 245 ، 244 ، 230 ، 229 ، 225 ، 138 ، 135 یلعدمحم ؛ يرفس ،

راتس ییاقل ، داوج ؛ یمالس ،

276 روپ ، نامیلس 

276 سوریس ؛ روپ ، نامیلس 

385 اضرمالغ ؛ میلس ،

255 ، 254 ، 249 رهچونم ؛ یمیلس ،

387 ، 386 راسمس ؛

386 يدهم ؛ راسمس ،

162 ینوتنآ ؛ نوسمس ،

143 دمحا ؛ یعیمس ،

276 نیسح ؛ یعیمس ،

403 نیسحلادبع ؛ یعیمس ،

256 یقنیلع ؛ یعیمس ،
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393 يدهم ؛ یعیمس ،

26 ، 25 شمار ؛ يوگنس ،

راتس ییاقل ، مالنس ؛

256 یهوکداوس ؛

230 دمحا ؛ یلیهس ،

200 یلع ؛ یلیهس ،

396 گنشوه ؛ نوحیس ،

( مالسلا هیلع   ) یلع نب  نیسح  ءادهشلادیس ؛

106 یمامادیس ؛

198 ، 143 ، 141 ءایض ؛ دیس 
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ش

273 ، 98 نامداش ؛

255 ، 249 رقاب ؛ نامداش ،

418 ، 272 ، 261 ، 260 ، 97 نیدلاءایض ؛ نامداش ،

254 رقابدیس ؛ نایداش ،

320 هزیکاپ ؛ عفاش ،

255 ، 254 ، 249 مساقلاوبا ؛ ولماش ،

396 هّللا ؛ بیبح  ییولماش ،

364 ینیسح ؛ هاش 

364 نیسح ؛ ینیسح ، هاش 

206 ، 130 ، 87 ، 81 ، 25 ، 12 رفظم ؛ يدهاش ،

133 ، 97 یلقهاش ؛

132 رهچونم ؛ یلقهاش ،

360 یمشاه ؛) دجسم  زامن  شیپ   ) نادرمهاش

360 نیسحمالغ ؛ ینادرمهاش ،

397 دمحم ؛ راد ، هدنز  بش 

276 هّللاءاشام ؛ عاجش ،

114 رهچونم ؛ یعاجش ،

390 سوریس ؛ یهاشفرش ،

395 هّللا ؛ لضف  یفرش ،
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390 يداه ؛ یفرش ،

397 نابرهم ؛ ینیورش ،

359 يرادمتعیرش ،

359 مظاک ؛ دیس  هّللا ،) تیآ   ) يرادمتعیرش

481 ، 388 ، 378 ، 301 ، 300 ، 268 ، 264 ، 260 ، 254 ، 230 ، 202 ، 198 ، 193 ، 143 ، 130 ، 50 رفعج ؛ دیس  یماما ، فیرش 

396 نیدلارون ؛ فیرش ،

12 اضرمالغ ؛ یفیرش ،

260 گنشوه ؛ یفیرش ،

397 رفعج ؛ راعش ،

143 نیدلا ؛ عاجش  افش ،

395 لامک ؛ یعیفش ،

395 دومحم ؛ یعیفش ،

396 نیدلارون ؛ یعیفش ،

276 رهاطریما ؛ یبارکش ،

391 دمحا ؛ اینرکش ،

398 زورهش ؛ يروکش ،

142 يدابآ ؛ سمش 

142 اضر ؛ يدابآ ، سمش 

397 شو ؛ نایک  قاحسا ، سمش 

22 رغصا ؛ یلع  میمش ،
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143 دیمح ؛ تکوش ،

227 هّللا ؛ یلو  سودرف ، باهش 

حرف ابید ، ونابهش 

194 نامرآ ؛ يرایرهش ،

445 ، 332 هداز ؛ مالسالا  خیش 

396 ، 261 ، 260 نیدلا ؛ عاجش  هداز ، مالسالا  خیش 

349 فیطللادبع ؛ یمالسالا ، خیش 

403 سابع ؛ خیش ،

276 يزاریش ؛
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103 كاژ ؛ كاریش ،

363 ، 357 ، 317 یلع ؛ یناخریش ،

142 زوریف ؛ ولناوریش ،

385 رغصا ؛ یلع  یمیش ،

ص

98 رگراک ؛)  ) یبئاص

254 هیضرم ؛ یبحاص ،

373 نیدلا ؛ ماسح  یقداص ،

256 رذون ؛ یقداص ،

395 ناروپ ؛ یمراص ،

،398 ، 328 ، 320 ، 306 ، 238 ، 236 ، 206 ، 138 ، 132 ، 111 ، 110 ، 107 ، 104 ، 101 ، 100 ، 98 ، 54 ، 53 رغصا ؛ باهش ، یمراص 
444

365 ، 364 حلاص ؛

386 نیسحلادبع ؛ رایحلاص ،

397 ، 391 ، 390 ، 378 ، 249 ، 248 ، 200 ، 193 ، 192 ، 188 ، 172 ، 171 نیسحمالغ ؛ رایحلاص ،

262 یضترم ؛ یحلاص ،

255 ، 249 هیضرم ؛ یحابص ،

393 داهرف ؛ ابص ،

298 ردص ؛

97 داوج ؛ ردص ،
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256 نسح ؛ ردص ،

323 دیمح ؛ يردص ،

97 ماوق ؛ يردص ،

396 نیهم ؛ نایقدص ،

226 ینایقدص ؛

397 نیمار ؛ ینایقدص ،

261 ، 260 اضر ؛ ینایقدص ،

361 دمحم ؛ هّللا ،) تیآ   ) یقودص

254 ، 249 هّللا ؛ نیع  یقودص ،

396 زیگنارهم ؛ یقودص ،

230 یسیع ؛ ملعا ،) قیدص   ) قیدص

256 جریا ؛ یقیدص ،

400 روپافص ؛

255 ، 254 ، 249 يدهم ؛ روپافص ،

396 هّللا ؛ حیبذ  افص ،

256 يرافص ؛

263 ، 262 ، 261 ، 260 ، 259 ، 256 ، 255 ، 254 ، 250 ، 249 یلعدمحم ؛ يرافص ،

396 ییحی ؛ نایوفص ،

385 رهچونم ؛ یحالص ،

328 ، 327 ونیم ؛ یمیمص ،
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397 شویراد ؛ یعینص ،

419 يروح ؛ یتلوص ،

ض

395 ارذع ؛ ییایض ،

432 ، 273 ، 272 نیسح ؛ ءایض ،
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ط

190 ، 189 يرهاط ؛

438 ، 393 ، 384 ، 190 ، 189 ، 188 ، 147 ریما ؛ يرهاط ،

338 ، 337 ، 336 ، 184 لالج ؛ يرهاط ،

358 مالسالا ؛) هجح   ) يرهاط

362 یضاق ؛ ییابطابط ،

396 دمحا ؛ يربط ،

396 دمحم ؛ یبیبط ،

393 ، 141 دومحم ؛ یعولط ،

ظ

397 یلعدمحم ؛ هداز ، مالسالاریهظ 

ع

398 ، 397 ، 396 دومحم ؛ یمصاع ،

466 ، 328 ، 287 ، 275 ، 272 ، 269 ، 247 ، 226 ، 163 ، 141 رقاب ؛ یلقاع ،

395 ، 205 ، 141 ، 114 ، 51 ، 48 یقنیلع ؛ یناخیلاع ،

144 نیما ؛ درمیلاع ،

108 يرماع ؛

136 رصان ؛ يرماع ،

192 ، 191 ، 190 یلماع ؛

97 رقاب ؛ یلماع ،
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270 ، 129 ینارهت ؛ یلماع 

394 ، 270 ، 269 ، 191 ، 190 اضردمحم ؛ ینارهت ، یلماع 

225 هّللا ؛ تمشح  یلماع ،

249 یلع ؛ ینامیا ، حاتفلادبع 

395 ، 301 ، 300 یضایر ؛ هّللادبع 

360 لضفلاوبا ؛ یهللادبع ،

360 يرگسع ؛) دجسم  زامن  شیپ   ) یبنلادبع

303 ، 138 لالج ؛ هدبع ،

385 داهرف ؛ ینیما ، لدع 

395 ریصن ؛ راصع ،

396 زانهم ؛ اهراطع ،

129 یمیظع ؛

24 ، 23 نیدلارخف ؛ یمیظع ،

44 نیسح ؛ ءالع ،

،110 ، 108 ، 107 ، 106 ، 103 ، 102 ، 101 ، 96 ، 94 ، 90 ، 89 ، 80 ، 77 ، 72 ، 63 ، 58 ، 55 ، 53 ، 51 ، 48 ، 45 ، 44 ، 25 هّللادسا ؛ ملع ،
،205 ، 197 ، 177 ، 163 ، 155 ، 150 ، 148 ، 146 ، 143 ، 139 ، 138 ، 134 ، 133 ، 130 ، 129 ، 128 ، 127 ، 126 ، 125 ، 116 ، 115

472 ، 471 ، 466 ، 461 ، 378 ، 371 ، 370 ، 332 ، 324 ، 302 ، 300 ، 299 ، 290 ، 255 ، 254 ، 233 ، 232 ، 230 ، 229
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227 اضر ؛ یمولع ،

11 يدامع ؛

256 ، 254 ، 249 دمحا ؛ ینارمع ،

373 یلع ؛ مساق  ینارمع ،

178 یلعدمحم ؛ ییومع ،

396 نسح ؛ دیمع ،

248 نسحلاوبا ؛ يرون ، يدیمع 

129 تیانع ؛

397 ، 172 ، 171 دومحم ؛ تیانع ،

360 یلعدمحم ؛ یتیانع ،

385 یلعدمحم ؛ يرصنع ،

358 مالسلا ؛) هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ناگداون  زا   ) یسیع

72 هّللا ؛ بیبح  ادیوه ،)  ) کلملا نیع 

140 میحردمحم ؛ یضویع ،

غ

358 هّللا ؛) تیآ   ) يرافغ

395 خرف ؛ يرافغ ،

412 یمالغ ؛

411 ربکا ؛ یلع  یمالغ ،

ف
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396 نیذآ ؛ يزئاف ،

146 دمحا ؛ یقوراف ،

11 هانپ ؛ یلضاف 

115 ، 87 ، 86 انایروا ؛ یچالاف ،

25 ، 22 رصان ؛ ییارآرخف ،

397 مساق ؛ یمیخف ،

273 ، 272 گنهرف ؛ مدقم ، ییادف 

172 زلراچ ؛ لکنارف ،

142 یشو ؛ حرف 

397 ناروپ ؛ دازخرف ،

394 .م ؛ خرف ،

396 هّللادبع ؛ یخرف ،

332 گنهرف ؛ درف ،

384 ، 301 ، 147 ، 97 نیسح ؛ تسودرف ،

103 یسودرف ؛

395 دوعسم ؛ دازرف ،

394 ، 190 قداصدمحم ؛ این ، مازرف 

393 نسحریما ؛ هنازرف ،

276 شویراد ؛ هنازرف ،

190 قداصدمحم ؛ این ، هنازرف 
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396 نمهب ؛ یسرف ،

270 یلع ؛ یچشرف ،

97 ناردارب ؛) ، ) رفنامرف

395 دادادخ ؛ نایئامرفنامرف ،

197 هراتس ؛ نایئامرفنامرف ،

275 ربکا ؛ یکرهش ، هدنزورف 

20 یغورف ؛

106 یلقرصان ؛ روپداهرف ،

419 زیورپ ؛ دنوگیب ، گنهرف 

،254 ، 251 ، 250 ، 249 ، 97 رهم ؛ گنهرف 
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394 ، 255

394 مشاه ؛ گنهرف ،

171 نتلیو ؛ نمدیرف ،

466 رویرف ؛

393 نودیرف ؛ یکراشف ،

297 ، 296 یلئاضف ؛

105 دمحم ؛ یلیاضف ،

396 فرشا ؛ یهللا ، لضف 

276 ریما ؛ حالف ،

385 روصنمدمحم ؛ یکمالف ،

132 نیسحریما ؛ دنودالوف ،

45 زوریف ؛ اینزوریف ،

396 دیواج ؛ تاضویف ،

ق

397 دیعس ؛ یماقم ، مئاق 

396 نیهش ؛ یماقم ، مئاق 

273 دواد ؛ يرفظم ، راجاق 

268 يراجاق ؛

256 هّللا ؛ تیانع  نایرداق ،

54 متاح ؛ يرداق ،
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395 ءایض ؛ هداز ، يراق 

395 هبادوس ؛ ولمساق ،

364 لضفلاوبا ؛ یمساق ،

150 دیرف ؛ یمساق ،

427 ، 393 ، 254 ، 251 ، 249 يدهم ؛ یمساق ،

144 لضفلاوبا ؛ یضاق ،

362 یلعدمحمدیس ؛ ییابطابط ، یضاق 

193 رهچونم ؛ عطاق ،

11 الیل ؛ ینایدق ،

385 همطاف ؛ روپ ، یمیدق 

396 رهچونم ؛ ولزگارق ،

373 انیس ؛ ولنابرق ،

22 ناینابرق ؛

400 ، 256 بسن ؛ ینابرق 

263 ، 262 ، 255 ، 254 ، 249 نیسح ؛ بسن ، ینابرق 

360 دمحم ؛ یناخ ، هرق 

276 اضر ؛ ولزگ ، هرق 

256 یشیرق ؛

410 ، 257 یشیرق ؛

476 ، 410 ، 400 ، 262 ، 261 ، 260 ، 259 ، 258 ، 256 ، 255 ، 254 ، 253 ، 250 ، 249 ، 144 دمحا ؛ یشیرق ،
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373 یلعدمحم ؛ هیضق ،

249 یبطق ؛

400 ، 396 ، 270 ، 262 ، 261 ، 260 ، 259 ، 255 ، 254 ، 249 اضر ؛ یبطق ،

249 هدیرف ؛ یبطق ،

249 یلعدمحم ؛ یبطق ،

418 هلا ؛ فطل  یمق ،

72 اضرازریم ؛ دانق ،

200 ، 22 هنطلسلا ؛ ماوق 
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255 ، 254 ، 250 ، 97 داهرف ؛ نامرهق ،

397 سوریس ؛ ینامرهق ،

249 نسحم ؛ ینامرهق ،

396 یلعدمحم ؛ ینیق ،

ك

322 ، 320 دراشیر ؛)  ) دراچیر یکسنیشوپاک ،

466 ، 206 ، 137 ، 82 ، 54 دراچیر ؛ متاک ،

159 نویامه ؛)  ) یلعدمحم نایزوتاک ،

467 ، 466 ، 149 ، 148 یمیج ؛ رتراک ،

398 ، 397 زیگنارهم ؛ راک ،

98 ، 97 ینورزاک ؛

33 ، 32 ، 31 مساقلاوبادیس ؛ هّللا ،) تیآ   ) یناشاک

128 یفشاک ؛

273 ، 272 دمحا ؛ یفشاک ،

262 دومحم ؛ یفشاک ،

393 نیسح ؛ هداز ، مظاک 

273 قداص ؛ یمظاک ،

397 دورف ؛ یفاک ،

142 دمحا ؛ ینارماک ،

397 دمحا ؛ یبایماک ،
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397 هیسآ ؛ یتاواک ،

397 امیس ؛ یتاواک ،

راتس ییاقل ، زیورپ ؛ نایواک ،

256 شکهاک ؛

391 نیسحدمحم ؛ هچبدرک ،

398 یلعدمحم ؛ درک ،

431 هّللارصن ؛ ولمرک ،

150 اونالد ؛ نیتسیرک ،

273 ورسخ ؛ یهانپ ، میرک 

11 یمیرک ؛

431 لیعامسا ؛ یمیرک ،

397 هّللا ؛ بیبح  یمیرک ،

274 نودیرف ؛ یئامسک ،

333 نودیرف ؛ زرواشک ،

395 دمحم ؛ نایزرواشک ،

395 نیسح ؛ راشفا ، یشک 

11 نیسح ؛ هتالک ،

133 ، 98 یلالک ؛

133 ، 113 ، 98 ، 97 رهچونم ؛ یلالک ،

256 ناساس ؛ یلامک ،
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276 دورف ؛ ریگنامک ،

199 يدنک ، تندیزرپ  يدنک ،

107 ینک ؛

385 سابعریما ؛ ینک ،

136 یقن ؛ یلع  ینک ،

106 ، 62 یشنماخه ؛)  ) شروک

273 ، 272 میهاربا ؛ یناتسهوک ،

396 هّللا ؛ ترصن  مارهک ،

202 .ب ؛ ایک ،

97 يروجکایک ؛

150 ، 149 اضرمالغ ؛ روپنایک ،

395 نیما ؛ رفناویک ،
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گ

147 ، 54 ، 50 ، 49 ، 47 .ج ؛ .كرام  یکسورویزاگ ،

199 ، 94 امتاهم ؛ يدناگ ،

399 ، 140 ، 45 تربار ؛ ماهارگ ،

394 نودیرفریما ؛ یناگرگ ،

359 اضردمحم ؛ هّللا ،) تیآ   ) یناگیاپلگ

397 یلیل ؛ رازلگ ،

396 جریا ؛ یخرسلگ ،

369 ورسخ ؛ یخرسلگ ،

396 هدیرف ؛ یخرسلگ ،

412 نیسح ؛ يراد ، هلگ 

395 نسحدمحم ؛ یجنگ ،

476 ، 400 ، 385 ، 262 ، 261 ، 260 ، 259 ، 255 ، 254 ، 250 ، 249 ، 144 ، 131 رهچونم ؛ یجنگ ،

304 رهچونم ؛ يزردوگ ،

385 نسحلاوبا ؛ یلینوگ ،

396 نیسحدمحم ؛ ایوگ ،

335 ناژ ؛ اریگ ،

ل

254 ، 250 ، 249 مساق ؛ يدروجال ،

334 ییاشال ؛
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358 مالسالا ؛) هجح   ) یتوهال

45 تراگرام ؛ گنیال ،

159 ، 149 لکیام ؛ نیدل ،

390 راتس ؛ ییاقل ،

159 ، 149 مایلیو ؛ سیئول ،

171 نیلوژدول ؛

146 ناژ ؛ هیرورول ،

172 ماهاربآ ؛ نلکنیل ،

م

142 وئام ؛

206 ، 27 فسوی ؛ يدنزام ،

276 یکلام ؛

255 ، 254 ، 249 نیسح ؛ يذوخأم ،

385 قداص ؛ نیبم ،

396 دمحم ؛ یسلجم ،

470 ، 469 ، 465 ، 462 ، 445 ، 128 يدیجم ؛

469 ، 458 ، 457 ، 453 ، 452 ، 451 ، 445 ، 393 ، 333 ، 268 ، 261 ، 260 ، 130 ، 128 دیجملادبع ؛ يدیجم ،

362 مالسالا ؛) هجح   ) یماحم

396 نیهم ؛ یبوبحم ،

396 رفعجدمحم ؛ بوجحم ،
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391 مشاه ؛ بوجحم ،

360 نسح ؛ یثدحم ،

431 یضترم ؛ ینسحم ،
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263 یلعنسح ؛ ققحم ،

256 یققحم ؛

256 یلعنیسح ؛ یققحم ،

360 نسح ؛) ماما  دجسم  زامنشیپ   ) یقتدمحم

360 میحردمحم ؛

343 فسوی ؛ داژندمحم ،

397 دمحا ؛ يدمحم ،

255 نسح ؛ یچراز ، يدمحم 

254 نیسحدیس ؛ یچراز ، يدمحم 

249 نیسحدمحم ؛ یچراز ، يدمحم 

397 قافآ ؛ نویدمحم ،

321 ، 320 دومحم ؛

276 نسحم ؛ طیحم ،

21 نسحدیس ؛ سردم ،

419 ، 415 ، 274 ، 273 ، 184 ءایض ؛ سردم ،

320 رفعج ؛ یسردم ،

361 ، 359 ، 358 هّللادسا ؛ دیس  هّللا ،) تیآ   ) یندم

138 نیدلا ؛ لالج  یندم ،

413 ، 412 ، 276 دیجملادبع ؛ یندم ،

53 ، 21 نسحم ؛ یچ ، هناشریدم 
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396 زیورپ ؛ تآرم ،

396 اضرمالغ ؛ يدیرم ،

480 ، 445 یهدژم ؛

470 ، 469 ، 445 ، 261 ، 260 ، 254 هّللارصن ؛ یهدژم ،

396 گنشوه ؛ دعاسم ،

404 ، 131 یلعدمحا ؛ يراصنادوعسم ،

383 دمحم ؛ دوعسم ،

228 ربکا ؛ يدوعسم ،

129 داهرف ؛ تاعالطا ،) همانزور  ریدم   ) يدوعسم

256 تفع ؛ یعاشم ،

11 فوعشم ؛

396 شوایس ؛ ینادمه ، قفشم 

397 سوریس ؛ یقفشم ،

275 یلع ؛ يدجما ، يدهشم 

276 هّللا ؛ نیما  يریزو ، ریشم 

397 ، 396 نودیرف ؛ يریشم ،

129 نیسح ؛ ناهیک ،) همانزور  ریدم   ) هداز حابصم 

230 ، 154 ، 103 ، 82 ، 80 ، 60 ، 59 ، 53 ، 52 ، 49 ، 45 ، 44 ، 43 ، 39 ، 38 ، 22 دمحم ؛ قدصم ،

396 دمص ؛ يرصم ،

396 یلع ؛ يوفطصم ،

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 885 

http://www.ghaemiyeh.com


398 ، 397 زوریف ؛ يرفظم ،

396 نیسح ؛ مولظم ،

383 ربکا ؛ ینواعم ،

394 ، 268 ، 262 ، 260 ، 254 ، 250 ، 249 یلعدمحم ؛ يرهابدضتعم ،

256 ، 98 يریزودمتعم ؛

263 ، 97 نودیرف ؛ يریزودمتعم ،

276 سوریس ؛ يدمتعم ،

97 هّللا ؛ لضف  يدمتعم ،

262 ، 255 ، 254 ، 250 ، 249 مساق ؛ يدمتعم ،

385 میرک ؛ يدمتعم ،

393 روصنم ؛ يدمتعم ،
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396 نیسح ؛ هدازرامعم ،

461 ، 445 ، 261 مساقریما ؛ ینیعم ،

302 ، 97 هّللا ؛ ترصن  ناینیعم ،

268 ، 261 ، 260 ، 98 ، 97 مساق ؛ ینیعم ،

480 ، 413 راک ؛) ریزو   ) ینیعم

393 لیعامسا ؛ يدیفم ،

255 ، 254 ، 250 ، 249 نیدلا ؛ سمش  يدیفم ،

262 ، 260 ، 255 ، 250 ، 249 هّللارصن ؛ یهدژمردتقم ،

142 لوسر ؛ مدقم ،

378 ، 49 نیسح ؛ یکم ،

395 عاجش ؛ يریالم ،

273 ، 272 اضر ؛ هداز ، کلم 

276 رفعجدمحم ؛ هداز ، کلم 

395 لئوناما ؛ ناینالصا ، کیلم 

385 دیشمج ؛ زاتمم ،

358 یلعنیسح ؛ هّللا ،) تیآ   ) يرظتنم

206 ، 161 ، 160 ، 148 رتیپ ؛ دلیفسنم ،

397 ثرمویک ؛ هداز ، یشنم 

98 ، 97 ، 72 روصنم ؛

262 ، 261 ، 260 ، 258 ، 255 ، 254 ، 250 ، 249 ، 97 داوج ؛ روصنم ،
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378 ، 141 ، 98 ، 97 ، 96 ، 77 ، 72 ، 58 یلعنسح ؛ روصنم ،

142 دمحا ؛ يروصنم ،

337 ، 336 رفعج ؛ نایروصنم ،

276 رایرهش ؛ يروصنم ،

396 ، 274 یلع ؛ يرونم ،

199 ینیلوسوم ؛

317 نیسحدیس ؛ هّللا ،) تیآ   ) يزیربت يوسوم 

257 نیسح ؛ يوسوم ،

255 ، 254 ، 250 ، 249 دیجملادبع ؛ يوسوم ،

255 مساق ؛ يوسوم ،

225 نیدلا ؛ لامک  يوسوم ،

257 ، 256 هّللادسا ؛ ییوکام ، يوسوم 

492 ، 451 ، 270 ، 269 ، 262 ، 260 ، 259 ، 258 ، 254 ، 249 نیسحدمحم ؛ يوسوم ،

256 رینم ؛ انالوم ،

396 یلعدمحم ؛ يولوم ،

390 نژیب ؛ رجاهم ،

395 دمحم ؛ يدتهم ،

409 ، 402 ، 332 ، 269 ، 268 يودهم ؛

397 دمحا ؛ يودهم ،

396 هرهش ؛ يودهم ،
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409 ، 402 ، 351 ، 333 ، 302 ، 275 ، 272 ، 269 ، 268 ، 261 ، 260 نودیرف ؛ يودهم ،

345 دیحو ؛ يودهم ،

397 دمحا ؛ هداز ، يدهم 

395 هّللا ؛ تمحر  زارهم ،

393 یلعنسح ؛ نارهم ،

396 دیشمج ؛ ایوپرهم ،

396 شاترهم ؛

396 شرآ ؛ ناگرهم ،

448 دمهم ؛
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448 اضرمالغ ؛ دمهم ،

راتس ییاقل ، دامادریم ؛

398 ، 397 ، 394 هوکش ؛ یگدازریم ،

249 یعیفشازریم ؛

113 سابع ؛ ییازریم ،

395 روفغلادبع ؛ ییازریم ،

97 ءالعریم ؛

396 رفعج ؛ ییارخفریم ،

373 دیمح ؛ يداهریم ،

306 ، 211 ، 206 ، 202 ، 145 ، 136 ، 134 ، 132 ، 128 ، 114 ، 89 ، 84 ، 72 سابع ؛ ینالیم ،

384 ، 383 ، 202 داژن ؛ يدنمیم 

384 ، 383 ، 226 ، 225 ، 202 ، 139 نیسحدمحم ؛ داژن ، يدنمیم 

431 نیسح ؛ ینمؤم ،

ن

396 مظاکدمحم ؛ ینیئان ،

199 نوئلپان ؛

394 ، 262 ، 255 ، 254 ، 250 ، 249 زیورپ ؛ يرلناخ ، لتان 

397 ، 395 ردان ؛ روپردان ،

225 دیشر ؛ یناخردان ،

396 دیعس ؛ يردان ،
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411 يرظان ؛

411 رغصا ؛ یلع  يرظان ،

396 هّللادبع ؛ یمظان ،

396 نیشون ؛ رومان ،

395 زیورپ ؛ يوبن ،

169 میهاربادیس ؛ يوبن ،

294 ، 291 ، 206 ، 152 ، 47 اضرمالغ ؛ یتاجن ،

302 ، 261 ، 260 خرف ؛ يدابآ ، مجن 

170 یقارن ؛

170 ، 169 ، 168 ناسحا ؛ یقارن ،

168 نسح ؛ یقارن ،

395 يدهم ؛ یقارن ،

262 هّللادسا ؛ یناهفصا ، رصن 

373 یلعدمحم ؛ کباب ، یهللارصن 

396 ، 385 نیسحدیس ؛ رصن ،

382 يریصن ؛

200 دمحم ؛ يریصن ،

133 هّللا ؛ تمعن  يریصن ،

373 اضرمالغ ؛ دنلبرظن ،

391 ، 390 نیسحمالغ ؛ هنماخ ، يرظن 
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395 سونیژ ؛ تمعن ،

158 یتمعن ؛

396 یقت ؛ یمیعن ،

395 دیعس ؛ یسیفن ،

255 هّللادبع ؛ ییوکن ،

20 ناخ ؛ یلقنیسح  باون ،

276 ییحی ؛ باون ،

142 ییاون ؛
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286 نیسحلادبع ؛ ییاون ،

396 هّللا ؛ ترصن  حون ،

23 نژیب ؛ يرذون ،

369 ، 368 ، 367 ، 341 ، 287 یلعنیسح ؛ يرذون ،

373 نودیرف ؛ يزورون ،

396 یلع ؛ یمشاهرون ،

396 یضترم ؛ ینایرون ،

481 ، 480 ، 479 ، 478 ، 477 ، 475 ، 474 ، 473 ، 471 ، 463 ، 333 ، 195 يدنواهن ؛

،396 ، 385 ، 384 ، 371 ، 301 ، 300 ، 262 ، 261 ، 260 ، 255 ، 254 ، 250 ، 249 ، 248 ، 224 ، 195 ، 141 ، 130 گنشوه ؛ يدنواهن ،
481 ، 480 ، 479 ، 478 ، 477 ، 473 ، 472 ، 471 ، 463 ، 403

360 نیسحدمحم ؛ یلیبدرا ،)  ) يوهن

396 رثوک ؛ يزاین ،

397 رهچونم ؛ یناتسین ،

225 ریشدرا ؛ نیئآ ، کین 

97 یپ ؛ کین 

97 اضرمالغ ؛ یپ ، کین 

393 ، 332 ، 331 ، 249 ، 143 ، 142 زیورپ ؛ هاوخکین ،

161 دراچیر ؛ نوسکین ،

و

393 هّللارصن ؛ يدیرف ، يدحاو 
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325 ، 157 ، 93 هیویلوا ؛ نراو ،

362 سابع ؛ یسبط ، ظعاو 

397 ینادجو ؛

129 ، 128 هّللا ؛ فیس  ایندیحو ،

393 ، 385 ، 371 ، 368 ، 349 ، 225 ، 193 ، 192 مظاک ؛ یعیدو ،

419 ، 394 ، 334 دیعس ؛ يریزو ،

162 ، 161 ، 160 خرهاش ؛ يریزو ،

395 نسحم ؛ مدقم ، يریزو 

396 گنشوه ؛ يریزو ،

راتس ییاقل ، س ؛ ریگمشو ،

256 ثرمویک ؛ ریگمشو ،

385 دمحا ؛ ناینطو ،

396 نسحدمحم ؛ ینطو ،

142 یلیلکو ؛

276 داوج ؛ یمیهاربا ، هداز  لیکو 

263 ، 256 اضردمحم ؛ ینالیگ ، لیکو 

465 رینم ؛ یلیکو ،

395 ، 270 ، 254 ، 172 میظعلادبع ؛ نایلو ،

396 هّللا ؛ تزع  ییازیو ،

ص:526
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ه

250 نیهم ؛ داکز ، یمشاه 

256 اضرمالغ ؛ یمشاه ،

362 میرکلادبع ؛ هّللا ،) تیآ   ) داژن یمشاه 

255 ، 254 نیهم ؛ داژن ، یمشاه 

140 لئوماس ؛ نوتگنیتناه ؛

275 یلق ؛ يدهم  تیاده ،

261 ، 260 ، 97 يداه ؛ یتیاده ،

432 داهرف ؛ يدنره ،

206 دراچیر ؛ زمله ،

197 ایتنیس ؛ زمله ،

172 دیمح ؛ نویامه ،

،250 ، 249 ، 237 ، 232 ، 129 ، 188 ، 184 ، 177 ، 176 ، 175 ، 173 ، 172 ، 171 ، 168 ، 142 ، 141 ، 139 ، 95 شویراد ؛ نویامه ،
،417 ، 416 ، 400 ، 397 ، 393 ، 387 ، 382 ، 368 ، 329 ، 318 ، 317 ، 293 ، 291 ، 270 ، 269 ، 268 ، 262 ، 261 ، 260 ، 254 ، 251

489 ، 479 ، 459 ، 458 ، 441 ، 440 ، 439 ، 434 ، 427 ، 422 ، 421 ، 419

385 یلعمالغ ؛ نویامه ،

225 هّللا ؛ تزع  رف ، نویامه 

172 هّللارون ؛ نویامه ،

396 زیورپ ؛ شخبرنه ،

195 ، 54 رهچونم ؛ دنمرنه ،

396 نسح ؛ يدنمرنه ،

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 895 

http://www.ghaemiyeh.com


110 رانرب ؛ داکروه ،

403 ، 385 ، 261 دمحا ؛ یفیرش ، گنشوه 

302 ، 293 ، 201 ، 139 ، 110 ، 27 ، 23 اضرلادبع ؛ يودهم ، گنشوه 

،133 ، 132 ، 131 ، 130 ، 129 ، 128 ، 114 ، 113 ، 111 ، 108 ، 103 ، 102 ، 100 ، 98 ، 97 ، 75 ، 74 ، 73 ، 72 سابع ؛ ریما  ادـیوه ،
،226 ، 225 ، 224 ، 212 ، 211 ، 210 ، 209 ، 205 ، 200 ، 193 ، 167 ، 164 ، 163 ، 147 ، 145 ، 144 ، 143 ، 141 ، 136 ، 135 ، 134
،272 ، 269 ، 268 ، 266 ، 265 ، 264 ، 261 ، 260 ، 258 ، 253 ، 248 ، 247 ، 246 ، 245 ، 244 ، 243 ، 237 ، 233 ، 231 ، 230 ، 228
،382 ، 372 ، 371 ، 370 ، 345 ، 340 ، 324 ، 306 ، 305 ، 303 ، 301 ، 300 ، 299 ، 298 ، 296 ، 294 ، 288 ، 280 ، 276 ، 275 ، 273
،464 ، 462 ، 461 ، 460 ، 458 ، 457 ، 451 ، 442 ، 437 ، 435 ، 427 ، 426 ، 420 ، 419 ، 416 ، 410 ، 402 ، 395 ، 394 ، 393 ، 387

.476 ، 472

هّللا بیبح  ادیوه ،)  ) کلملا نیع  هّللا ؛ بیبح  ادیوه ،

481 ، 464 ، 286 ، 145 ، 128 نودیرف ؛ ادیوه ،

199 رلتیه ؛

154 نینسح ؛ لکیه ،

ص:527
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ي

120 راشفارای ؛

120 هانپ ؛ نادزی 

310 میهاربا ؛ يدزی ،

99 رهچونم ؛ يدزی ،

219 شروک ؛ ییاتکی ،

200 دمحم ؛ هناگی ،

376 رصان ؛ هناگی ،

ص:528

گرزب هابتشا  زیخاتسر ؛ www.Ghaemiyeh.comبزح  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 901زکرم  هحفص 897 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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